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 * ىدافا یدوسح راشلا هچجرت *
 ؟«یال اکو كالامرود نوجا لاکو لع لیصح هللا قیفوت دناق ردلص الا یوئسوب هی لا یوم
 ا حو لوخدلا دعي هسي ردن قدر تداعس قدر ط هد هنطابااراد هرکصن دق دلوا كلام

 هاح كن رلترمضح هار باط لوا ناخ دج | ناطلس ناکعجمدعدقدهعو * تعانق هليا دعاقت
Eیاو هی یهاشداب صاخناک دغ تولوا بو ام هک دق یاشاب ےھارا  

 هدندودح یس هنس شب كي نکداهرزوا تبظاوم هلتمدخ تالهحاوخ هدارس نالواهیرتو مت
 یناتسوب و ظفاح ناولدو فیرش یوم هل ندنحرمش نان-لکوشا * یدشعا لافعا

 | همکطا ةباده كنیدریم نیسحربم یطاوردراو یزهچر هبهیفاشو هیفاک تولا حرش

 نیدلا ملص نالوا ی یم هر اس راناو یس هروهڈم هیشاح هت ر زوا جرش
 هدنم اکنه لیصح ن سردعو فم هد رکب راد موخر یرال

 یدیشعا زخا ن دنا ی یسر اف نال ب وراو

 یدیاینیلت كتيرال ەن
 :جرا مهیلع

 نارفغلاو
 ۱ : فر اح هد از ید دا كرنمصع فارشالابیقن الاعلوطانا ترادص ةباباب

 ردب راهناغیلب شیاتس دف طا حرشومشا لنرلیرمضح و كبح

 قار اب یلدا
 ۱ ی ماش سدادء كر هیس ابا نم ص شدشاک ضای Sh | ۱ ۰ ۱ شناتس وبدر ارپ ناقرعرب : شئاتساک تغالب یودهد 2

 ۱ عفان نايت دوبار افي رظ ۰۰ ۰ "عطاقناهر نوچهتشکش ایلد و با 0
 یدوس دنا ادو تک يدوس فيلات نزا نادت زها: 5 ی

eیدعستقأ نوچشملاطدعناز  
 یدسرف یوزا هت کروم



 لج سرهذ*

 یسوماخ وا ن5 ناه اشداب

۷۰ ۱۸۹ ۳1 ۳۷ 

 یدمایدع-لدج رثأترد متفقه باا . فعضرد مثشباپ قشعرد مت باب

 یرگناوتنایرد تدر یربو یتاوجو
 ؟ ۲۷ یشیوردو 4۱ ۳۹۸ ۳۳

 باکلا هعاخ تیک باد شه تا
۰9۰ 01۰ 

 هنر دلواریغتم الصا هسال واهدافا هلتفآ ین بولوادحاو ما عم نالوااقو لصاح هدنهد

 هدناسا هیاعمقورح هبالءف و مسا ندی تلالد هن دح و تاذو بارعان ل وانعم هدافارا دعا

 كن سهرابع نا: اکل دلوا قووم هلا هاها ش تدنر دل تمههنلشعو عطوشا هلغلوا یراح

 تاعتشو رداصم عد نس ا هلا فورح ییاعمو ریخوادیمو هیعماو هاوو هلج یعل ارعا

ح م یدوس ج راش نیدماوجو
 ارعا تمالعر بودیارک ذمو

جد كلب وه ٿفاضا نالوای
 ۷ 

 هد هسا شا مالا نيرا رص ربط و ی رص ك رالوعتمو ینا ا ارس اع او

 ۱ هد افللیمس ندای دمروس یدصا هنبراض قو ماسقاو فرعت

 1 تراسج هتراشا هلیارقح دعسا ر هتکش ۵
 ¥ یدنل وا

 هک *اهماسفاو ةفاصالا فدرعت

 .  تفاضا ةت رك د هضحربغ تفاضاو هیظف تفاضا هنرب ردعول یکیا تفاضاهک هلوا مولعم
 | الفم ب واوا نوجا مالک فف درع هظفل تفاضا * را رد هطحم تفاضاو هر وم
 ۱ نوا فید كر هيلكرخت هن رانءءالصا نرل کر (ادز نا زاضا؛و) [ موس حر

 ۲ دیظف تفاضاویشاو* رد |لیدبت هنکبس (دیزاب راضااو ) ( هجولانسح ) هفاضالاب
 | بواوا هرزوا مسقجوا هپ ونعم تفاضا اما ردصوصخ هب ییرعناسل بویلوا هدیسراف ناسا
 || رد هبفرظ تفاضا ( یسحمجوا ) هیمال تفاضا ( یسبملءا) هاب تفاضا (یسکلوا)
  هسبارولوا لاو لءاش یب یرعغو یهیلا فاضع یتعب یسنج كهبلا فا ضءفاضهرک"
 هکر د نم ییعع تفاطا هد ارواوا سحر لماشییربغو ییاصع كالذک جد هاا فاضمو

 | ءاخ نالوا قاضم هتشارد ذضد نم اخیر دقن هک یک ) ةضف اخ ) راربد هناس تفاضا کا

 1 هلا یقاصم كلذک *رواوا جد ندهنساربغو ند دصد نالوایهیلا یاصعء هکر دسنجرب

 هسدازالوا یسنج كف اصم هيلا فاضەرک او * رولا ەنسنىرىغ مهو ماخمه ند هصف نالوا

 اهدا دم (ورع سآرو) (دیز مالغ) نوسلوا نام دوا ضم هيلا فأ ڪم ھوا کک

 | هجو نع هكاح یییداوا یلیصا كدام هسالرک یک (دحالاموب ) نوساوا قاطم صخا

 ۱ یک( دیز مالغ) رار د هیعال تذاضا اکا کر دمال نعع تذا ضا یک (كعاخ ةضف) نو اوا ما

 1 اکاکردق عع تفا ضا هساارولوا یرظ كفاصم هيلا فاضءرکاو#ر دد نامالغ یرردعت

 هفرظ تفاضا نکل *ردهدنرب دن موباا ین عق او برض هک یک ( مولا برمط) رار د هیفر طتذ امضا

 یالسار وهجور رد ردلخاد هد هیمال تفاضا جا رکا ندد داوا لیلق هل رع مالک

 (وع)

 جسم





 یط هجابد وشادنهسلرتکا

 ندفنصم سلو ردشعلوا

 یب دلوا شلوا خ اساتسا

 بیترتذخأم بولوا ح رمصم
 هحایید هد هتحس نالوا عیطو

 شل ز ۰ روک ذم
 لضفاو «عا لک ا) دهسا

 لصفاهدنرب یرهرت>ءالطفل |
 قالخا لکاو قیالخ

 یی-ع مو ب رع مرکاو

 و شلزاب یرا۰,هیالطالا

 موم هشناد لهارل» رف لوا

 لیوان لباق هرزوا یغیدلوا

 رسلوغلوا هلتینیح ینیدلوا
 ب وتلوایط ن دغی دل وا

 لکا )ناتو رکذ هنرار

 ءالضفلا لضفاو املا

 یطردشملوا عبط یراهرقف

 هد رکید هیهسا ) هرعف نالوا

 قوا حالصا هسیارولب روک
 را طخ | یکی دلبا اضتقا

 یدئاوارامسا هلگو نوح ا

1e EEE KOX 6 KK EEE EC e E6 EK Oe eK Nکج  Eکج عدم  

 هفصو ىذلا نطصلا د هلوسر ىلع اصوصخ نطصا نذلاهدابع ىلع مالسو هللدجا

 نیل اال ةجرالا كال -سرا امو نیلئاقلا قدصا وهو لاقف میظملا هنآرقو م ركلا هاك ف
 هک هلو | مواع» * دعب و * ماظعلا ءايك زالا ءابلا هباسعصاو ماركلا ءاكذالا ءابجلا هلا ىلعو

 نا نوکر هکردا دارمان یدوس دابعلا رف>ا یفق رح كف ارواو و یشقنم كغاڪك و

 هتسا را هلهولع عاونا هکلوا نیصاخم صاخاو نیبع بحا هدناعاس فشاو هدناتوا

 لکا لع ند هر اوطاو ا < هلا هنس ق الخا یدیا هتسارب هلا نوف فانصاو

 دوج لاش ی هد اضسو تحاسو لامه ی هد اطعو ناسحا ء الضفلا لضفاو ء العلا

 یدنفارع هرونم دن دم مرح حر اود حرج هنول لد ارود راکزورر دد مر وک نهبش هدعرکو

 قاس, و مالکلارج مالکلا سب یداک هب هت کش هناخ هاوتم نجلا لهجو ہارٹ هللا یس

 ناتسوب ثواب ونو لالح رهم هنوغو لایخ لها ٌبوا هک ناتسلک باتک همبس> مارلا ىلا

 ی دوا رک ذت ردب الط هاک هلو ب ابلالاواوا هاکتهزنو نامز نام ود درک ذ تو ناب

 باحو یتعانقا هدرپ كلابخ هلخ سورعونو ثالاج بحاص “ردو یدلوا ه هک یدتآ

 بواوا نابع یت الضءهوناب یت الکڈ م ےک ات یدیاوا حرمشر هلرابع یرت ردا عفر نع اتا

 هکمدشا یدیشود طوب ره یب وا ساو طو.ک» ین وناق موهفم یال ابعتساو مواعم یتارابع

 قفاومراب لوا م دلا هر داو صوم هت فا یتدارب یلوص> كن دهیضق وب نارا تو نادز تاانوپ

 رارف ب وتوط مکح یتکنا ساغلا سام ب وید نیش هفلخو ند ٤ رکلا دعو قد 8 ب#و

 رود الا نکل رود ندتفارظ ترابع یرت ےک هجرکا یدلیق در ن رازوس هناهبو دسنررالو

 بابرانامش ردبجاوو مزال هکلب بسانءو عالم ترابع یر هحرش یتاغل یسراف مهورو ذع»

 بیعره كرع>ا*هرذو رنک هدن و هکر دلوا عرضته نداسحا بادصاو عقوت» ندنافرع

 ب رد ندنراناسحا یحالصا بول جار هاومس را هروک هک ن روتفو ناص ذلو نی روصقو

 لیکواا منو یسحوهو داملا فور وهو داشراا لببع ىلا قفولا هللاورل هیمروپ |
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 تاعرفحم یرسنین نەی تفاضا تح بورلوار,»ت یر ند هبمال تفاضا هدن دنعنیب و

 هل ااضم هلف فاضمهک هلو امولع«یخدو*ر د ثمل وادرهلیسع | تراثا هب یف ییععتفاضاهدن رجسفت

 كرخآ > *رونلوا تقاضا ید كسا اللم یدال اضعلو بولا لماک صاصتخا راک[ «دننس

 ردب راج یدهدیسرافیس هلج كران وب یک ییدتیا هفاضا هنسشنازا ود قلرط

 * ةفاض الا ۰ ن ضرغلا #

 iE رەت ەۋارولو| ا هر هفرعم مسارر ۲۱ هک هلوا مولعم دو

 طف هدک دلند مالغ ارز * یکیکیدا بسک فب رعت بولوا فاضم هدز مالغ هدزملاثم

 ناضعهدز ۳۳ مولعم نعد هردم نکلزاموا مهد یب دلوا كیک توایش هلکا یسنح هلوک

 فاضم هبهرگن رک او * رولوا مولءم ينبدلوا یسهلوک دیز بو دیا بسک فرە هدقدلوا

 فاضم هلجر مالغ ارز یکی یدلوا دیکر (لجر مالغ)ر دبا بسکص یصخ هسیارواوا
 صیصخف ههلوا فاضمهلحر ید الك قلوا نوا ها رمدوخاب نوح الجر لوا ندزالوا

 تفاضااما٭رولوا طقاس ینیدلوا نوحاءآ رم هلک ال اھت تک رم صیصختو بودا بسک
 | ندنونلا نعي یغیدلوا ندعوت یمن ( ماحر الش ردنا نعوت كفاضم ضرف هد هئاب

 ینیدلوا ندشک هلکغد دضف ماخ هدقدلوادايع ناب نغیدلوا ندنادعم راسابو ندشکابو

 كنهمال تفاضا هلباهنایب تفاضا هک هلوا مولعم جدو * رولواطفاس یرراس بولوا مولءم

 فاصع ی رواوا جګ لج هنرزوا قا طم كهللا یاضمرکا *کردو قرفهدنراش ۱۹

 ( ضف ماخ ) الام رولوا هیناپ تفاضا هسا رولواماص هغلواربخ هيلا فاضمو ادم |

 هسیازالوا گر وک ذملجرکاو * ي (هضذ مان هلیعف ركنهضفهدّتفاضا
 الثعرولوا هیعال تف اطا هدنروص ۳ جک قلواربخ ديلا هاو !دتیم فاصمیعپ

 یک یییدلوا جک( دز مالغلا) لیتر دی زدني کر ( دزمالغ )

 * هت *

 دنتفص كفوصوم نیعبسکعلاب و هتفوصوم كتفص هدب رع نابلا بذع ناسا جدو
 كتفصهدیسراف ناساوزاج نیفوکلادنعاماف بواوا هرزوا فعض نییرمصبلا دنع یرلتفاضا
 هنتفص كذوصومو رد مرن ناهوسیبصا هک یک (ناهوس مرن)ردعباش دوُشیفاضا هفوصوم
 * كرحاص همانفرش ند هیسراف "هربتعم تول ارك نکل یب ۳( عرکد ص ) ردعقاو هوا قفا ضا

 رخا دوش مدقم فوصومزا تفص نوجاماف دوب رو کم فاضءو فوصوهرخا یسراف رد
 ةمدقم كموح معیدنفا دجایسهجاوخ قحا كرکو) هاو * دشاب فوقوم فوصوم
 تابارعا هدیسراف ناسا * هدنسهیات همدقم رخاو باک مان (برالایصقا ) یسهجر بدالا
 هک ہد عضوم جوا طقف بوالوا تئارق نکاس یرخا كنهلک یسرافره هلفماملوا ارجا ثلث
 فاضعهب هکر هکر هکر دشلوا عضو تمالعرد (هلع فوطهم)و( فوصوم)و (فاضم)

 ۱ رولوارورخ هد روص یی دلوایعهر هاهیرخا كفاضم نعل رد رج قمالع كفا ضم هدو دلوا

 لدب ندناهدظفلت ںودا تابثا ییاه ہد تاک هسیارواوایتسر ءاهر کاو یک( نم ناج)
 كداضم یهاک هسیارواوا فا صم هربعص هلکر : رک اویپ ؟ (نم* هد رک ) زرد اادا هل اهر وسکم* هرم

 (ناشیا ندرک )و( ناشئدرک )و( شندرک) الشزالوارهاظ یهاک رولوارهاظرج هدنرخا

 | (ماصذتادلا) فاشک بحاص هد هسیاراشاوابهاذ نب رخأتم ضب هنسلوآ ندبحاح نا

 1 ندا تح ندنامزو یراد هلړس هسا اله یراصسا تدهر 2 اتو یراد نالوا هدنکلم

 | هلبراتعا یی كندنسک ندک هدماع قیرطو یتامز هلبراتعا قلوا یواح ییودنک كنهثسک

۱ 



 دقت هدفاضم ردیا ر ورخ قي رخاكفوصوهساوا عقاوتفص هب هماکر هلرب دو )ززد |
 فطع نیر زوا كن همك ر هکر ب جدو یک (اناد "هدنناخ ) و( ابیز یور ) هر زوا هجو ینیدئلوا
 هب هعضو بودا موعصم نب رخا هسیاراو یی هکر ح كنب رخا كهیلع فوطعمرکاهسللوا
 هکر اردا مسرواو ندنسنج هم هنایم فوطعمو هلع فوطعم نوجما نوسلوا تمالء

 هبهکر حر کاو یک (ردامو ردپ )و( وتونم) زالوا تّنارق نکلرد دوجوم هجرکا هدنباتک
 * مسرواو هساوا (یبسر ءاه)ا(واو)ا(فلا) یرخآ كهلعفوطءء الثم هنیازالوا ىلمح |ا

 یرکذو یک (هتسئادو هدنناخ)و( نموو )و( رسواب) الثم رل رر و تکرح هع هروک ذم
 طرود *رواوا نکاسیرخا كن هیسراف هک هتملا هذعضاوم یربغ ندەثلث غضاوم ندیاروم

 كذوصوم درحكءد یتفاضا هنفوصوم كتفص هجقوطنم لواداوف لوقوشا یکیدلبا
 ید تفاضار هدیسرافو * هظفحاف ردنرابع ندنساوا هدش هتفاضا هلذلوار ورح یرخآ
 دذ هبرعتفاضاو و ردکلیا فاضم هه شم یھب هشه هکر رد هبشآ تفاضا اکا هکر دراو

 ردراو
 ٭ ليعاقم لاوحا #

 ردح رمصریغ هب لوعفمیرکیدو حرصه لوعفم یرب رد هرزوامسق یکیا هب لوعفم هک هلوا مولعم
 یزوا ههب یلوعقم كلءفرهدبسراف كبس كرکو  ییرع مالک كرکرکا

 هب لوعع لوعتم لوا ها زل وا هلیس هطساو فرح

 ٍ هل رس هطساو فرح رکاو ج رص
 ربغ هبلوعفم هسیارولوا

 زد رص

 م



 یعتو

 یدابارکذ یی یادخدج بودا ادتف |( هنر ش تیدج هرکصادرکذ لعب مس ترضح )

 رک د مالک لمسه یس ھا اک ا كن راب تاد ذج تورعح ارز * ار اد ته ۷ یدرو- و

 ها (EYD لکد بحاو نابا کد دصوص ۳ ۱92 ورق ضع او یدج طظوع) ) ردکلبا

 ةيلامكلا تافصاار اهطا دعا ةقفح) ر روم بودا تاور ندیدادش دحج هدعلاطعم

 تلالد هتل اک تافص لزادخ هک م لک ره هکلب دک یفس > ر داکد صوص هات مو

 هم) هلب مع 4 IEE نوساو اوا هللد قرع AS رکردلوا لوح تفیقح

 اولط ۷ كس و هلوق رد!وادراو هع رک رتدارم دیه ثتاتمو هدنارق دک 2 ) ردموم لم

 ۵ ها داوا E کک س ۵م ادا دد»د ین ا اطع ثاکیدلد دا ندتهح تدومو تء 2 ید هلی رط

 هادا د ۵ هزب رکاردلا اطعا تعاسرهو ۳ درهو ردشطا اطا هر کد م دن وب ی

 هلة رطرابخ ارد هل رطقارمعا و تابئاوب ندر داکد هل هر طرابخاردکءدردراوارسو قبال ۾
 یادخ)ردانو رکش ضع فانعاو سد ردلکد كعدرلبا ابو یدلیا تامهزب یی ردلکد

 قالطا هر ی ک هللا هك رع دعا هن یراب تاذ یس ر ر دک رشه هدا e ییازساو 4لا

 a سا واو اواو فلا یرحا درک از هک ره هک هلوا مواعم)ر دال قغوفوا ن و اسناد هدنوردکعد

 فاطم هتفص ەك لوا هکر کند مزال ی ابن | هدنفاضا تااح تیابهذ روا ی

 مالهدنوبار)ظف> اف ی ك ها یو نوس اوا وام ر ےک رک یکزوالد یول نوساوا

 رد 9 ق-.ه> لوا هتنمو ردگهالا تنه ییغ < هلن دنا ) ردیا هدافا صیصخ یکه راح

 رد لععا بعاوا ها لوا E ه دن 03۳1 كنيموردوعسم هک لوا مولعم) لک داکا مزب هرب

 بس م هناوایسراف لر طب اوت هد ول ت افاتمو ثحاس نالوا یراح هدناسد)

 نایل وبه دتفاردیس هفیصباغرک ذمذرفه یضاملعف *رع *یدشلوا كرت نوه داوا عالمو
 ی هدرار ې ؟كو اما )را رد هر هثسذ

 هر هلواو هدول سايو رد:طع فرحواو * و # رواوا كءد رد رب رع اشاد نعل رد دارم

 لود یکزرع * لح#* ردشالو ترهش ه:ءوقوا حوتفم یک یرعاما ردعثوا موج هدننس

 لوارر ر و نس انعءیلاعتء هدرار, یک كلوب اماردکعد مظع رخ دن اه E درفم یعام

 را رسا یانهرزدا نص یس انعم دام یو لث

 قفاضا هرم هسانعم دارهنا ندنشوآ و فوحا ۳ ا رمد ی٥ل ) ند ع وطو عاط ردردصم

 # یوع# ردکعد دایقناو تعاط هادخ ردعحار هاد ردنا یو یفاضا هناوعدم لردصم

 تل و ی | یفاضا ۵ .د«امرد هت سالڪ تاد هدرار ی ک كيوب ندان لاعفارداعاف مسا

 1 ه لب و لص ۳ ر ن کد هاکابا کد یطافلا لععسم 0 ادو ےدواح لج ناویعح ن

 ارد

 1 رم هلا ت

 | هکردلوا جوت نم) رد لسم هد هیبن دلهبوت ندنفع اضم كنیاب مصا یني ند نع زه
 | اعرشوالفع تاهو سد نس ەق هثشاب نوجحاافجواذا هرکص نس هیلبااطعا هثسذرب هیهتسکرپ

وا دل نعو) یذالاو نلاب: کناف دص
 2 م نس هيلدا ماعتا و صع هکک دوس هک ردل

 اعا هلوق رد ات )الد کد 5 دا کر او هه الثع تحوبو نوڪ وأ هم

 ردەل ةر طرار ةاو فاز ءا كابات انام بەلب رط یکی هبیراب تاذ س 1 ےکیلع ن نک هللالب ۱

 ۱ هنر دعبام ىلىقام 1 ادا و لیلعت فرحا و توص طدار فرح # هک * * ردشلوا عقاو

 ۱ تعا اط# شنعا اط# رد ءان ناحل i تاو كلا و کی دانا طبر یه نیرد ردلوګا طارا

O EEها بسته رک دراخو ار دک رد هد دم برو ب>اص  

 رزدکد :E ها لعنونمرب وردلو E كعد ههللا تنم هلقر ط فارمعاروک ذم

 اش لک لاخ هسا و |

 | یدص هیادخ ك دّتهج ن 9۵ دیلعد لح یکی او هنلوا راّتعا یر فطع ه رع هکر دو

 ی اب

 یس هر ةف لج و رعوشا
 روو هل وهم ول ورد هج رع

 ۱ مرمر هیرع
 ناسار ووا ناتا هدلالخ

 تارعا هلکلک هنس ارا رخآ

 كحر
 هب یسرافقرهلوا قراقلا عم
 هدنن ایم لجو رع هلس اد

 ساق هدنول هفطاعواو نالوا

 م وءڪم هدا چا هلاواو ۱

 کی رعاما رد -۶4 ووا

 تره هل ءءعوقوا ۳ وفم

 یاج یس ه٤ د رد شل وب

 عا اطا 9 ف ردنا رغتسا ۱

 لعسا را



 رو ۷ دز ک

 یرورسرد *

 یمعسویرو رسو
 یرورسو لعد س نادر«

 سکس اه

 هدعاو

 مالک هرەقە رەس مالک 1

 ر دودنماع۰عاربصم هدنوژ ود

 ك هر یا عج و

 | دع ردر ابع ن داءاع جحا

 3 هیاا,عتسا یاب هدعراصء 0 ۱:

1 7y 

 ین۶ا برب برق ترد * تس رق# روا وارخ الاروسکمهدلدوب فاضمو) رد تف ضا هناوعقم

 ربخ تادا انونیس) هتسانعم كل نیش رددءد ضف هک برف رد ردصء ندناب نسح نسح |

 تعاط )۲ شعا ناب نغيداوا هبلتح “رمه ىلا نیید رد هطبار تادا هلرعف كلا تسارد
 هکلنیش كلبا دایقناو تعاط اکا هکادخ نیالجما (بیکرت لوصح) یربخ بجومو دوس

 هد. E شا لیصا ك رع نیش هدد دم )ر دشهروس براو رڪعاو هدنرف م ر دس :

 ؟نمه ند ېک شا هدنبرولوا تنا .رمه هس والخاد هی هلک نالو ااه هدنرخآ ن ویک ا هل همه 4

 روک ذماتاسواو# تیعلد ا رهسردنآر کشد و* ۳ شما زا صرع رب هیاصاءر هه هلا هات ۱

 نا را تام و هوا لص ود داع لیفامهدرار یک كنول ن کل هدلام هتسا و ,دسایقر دیک نالوا

 یک هدد رعر دقرظ فرح ابو ) لماتف قحا ردتلع هنسقوا موم كفرح یدنلقام هکلب)

 للصف كو لدجو كرکش)رر و ییسانعم مظل نوجا مانا ږړعند هکر دلعفر ۳ کشو) ۱

 نالوا تب ردنا) نوسانا تعحام ردراو هد ام هشاح نیتسا قلوا علطم هنر ھم

 رد نا نم رهشاو یه نا نمراکاهدمج مالک تولساوت ردا 7 1 یفرظ یاثعم /

 نیسح زد داد هدنوباب ) یامت هللاءاش نا ر دکر ک هسلوادراوهدهد د هته عضاوءهداتکو ب هک ه) 0 ع درسیآ و ی 6 در 4

 د نه)ردهجار هبادخ هن یرعصنیش) رله ارخ یب ندرب رقت روک ذ مران درد ڈاک نوا وا : و

 نيل زوج ساوا یھ” ردصم ندناب لاعفا هلع كيد هتسانعم هدابز ردی 9 ےف كيم

 دوس ید ع

 N EE كرد قفا هتعنردهفاو مزال هدنوردکر شم

 هدد یدعتم هلمز ال ند: دا فوج ا كنب ا برص نعل نددیزب داز دم ٥) شا

 بودافذحهد هنا "هر عفراهرانارک د یادارهدالوا ؟هرففهکرد هدعاقارزردر دقهربخ تادا

 دب نو )1ر دذو طعم هر لوا هردو بو )ر ددیقم هر نیش ندنتهج ییعمربخ تاداوبو)رردیار دن |

 تد نشرکشرد) هلوا یلعاف كفرظ د نم هکر دزیاجو یربح مدقم رکشبو) ادنیمرخ وم
 (بیک رت لوص) هب هیعسا هذرظایر دفوطعم هر هيما هلج رع هل حج لصاح )هلوا هدنر دقت تسنات

 مکندنزال عرکش نالو) روی هدندیحم مالک ادخ مک هتتردببس هتم دادزا قلوا هدنرکش كہللا

 یدارفالکره * یسفنره ×رایاددج تمعن بلجقلوارکاش هتم یکی دربو كناد لصاح)
 رر.د مد رویم رداوه نالوا حراخو لخاد هنفوج كن رلبحاص تا

 ردنوگ اطابترا هکر دتفص طبار فرح ہک )ر دکعد سفنر رهردند> وفرحاو) قاوصهگ رو

 هداوا ییساشم قاغاشا هد رارب ی ك كنو ورد * دورمورذ ۷ شابالاجا نیلبا قالطا ود

 سن) رد ةن اس

 هلن اءاشنا روناوا نییعت هداح نالوادراو ےک هتردلمعنس.درکارکااما ردنا داردیا ۱

 ىع أ هلفرح ند ردشعلوا فذح خا فرح اةيفخ ردد و رف ىلصا كل ورف ) ىل ات |
 کو )رذ-اکح تادا هدیصام اما ) هدعراضم لف ردلاح تادایم ) ۸شعا ربا

 ردلمهتسههدرار سا ماقم 0 هاک و) ردنا هدافا نس

 هک الوا REG نددیور قم عراضء لعف دور) یک یک هان وب

 ا ىل ق ام تالادو لاداو رواوا انا یل قام كنوئو رول وا نول یرخآ كر د اصع هد.سراف

 نیلواا هدنلبق ام تالادو ردصم یلاتاما )رواوا جرگندلا هل سايق مگ تاتش عج هسرولوا

 عیج هجا وا ط.ص بولساوب زالوا قن i 1 EES یرمغ و ۳ صام ندردص»

 كمریوتضاب ر رادتهر . هر > تاهن زالوا یعا ع یسەنسلرب مج رولو یساق مع تاعتشم

 د۴٤ ردا لوز ارگ فوج “عا رديڪ یاشا هک سفر ۳ لوصح) زا رسا

 ما نا ا ادو یرسک او < كالوا مع م دم * تالاتتح 4

 ) رداعاف (



 حر

 تایح ) ردندناسق یفاضا هلوعفم تالءاف مسا یفاضا هزایح هعانعم یگرو توق ردلغاف

 هد روص یدنک فلا هد رار یربع اما )ر واد زان هداکش واو فلا دموعه ) ردکلد رد

 توو نوع هنا يح كعد تایحدء ) یک نائلوا رک ذ اقاس ردربخ تادااو نیسو ) رول, زاب

 واو * تاذ حرفم دنا یر نوجو * ردکعد ردا تایح دادما ییصاح ) ردکعد یجترب و

 لبعتسمدیسراقو هدیکرتردلیلءآ تادانوجو ) یدنلوا ناب . یاسا ردفط فرخ
 ۱ 1 ( رد العتسا فرح هدن ول در )زا اد هکنوح ردلهعتسد هل.طءا هک هک رب ییاهد )ردفا

 ندمآ دآ) رار اج ا عجار ههل ىلعاف ردکعد ر واک ندندبآ ردع راضم لوف

 یتعانعه» حورخ هلیفرحر ) ؟شعالکد هاکا ندهدعاق روک ذم نیبد ردعراضملءف ندنظا

 یفاضا هلاذ هما طم ىج ردن وسندن اب لعفثردلءافمساح رقم ) ردکعدراقچ ردنعصت

 تاداه-> و ردیفرعح و نیع كس هدن و تاذ )ردندنلیق قفاضا هنل وعدم كالا سا

 ی هل وا جراخ ندناوبح فوج سةن ر وکذم هک نوچو ( بیکرت لوصح )رد ردتم ربخ
 سفن اهنت هنج راخو سفناهنت هناخاد كناوه هک هلوا مولعم )رربو رورسو حرف هناذ هقج

 رد هلبرابتعا كليا دارم رج بوو دا رکذ یلک یی )رد هلیق رط لسهزاحم یهید روب
 هرکصادنوب هک ) ردیصاوخ نالوا روک ذمو رد اوهنالواج اخو ل خاد ع وم سفنالاو )
 حج راخ هذن نیح ار ز ) یدابا ید هرزوا حراخ ییخادو ) رروب نیل هدورعف خطا

 جم رفلو هلخ اد یاوه یئایح دادما خش ترضح )سکعلا نود ردبنیع گالخاد اوه 0

 هر ناو ح فوج براک ندح راخا وهرک اب وک هکیدلنا تاعرقسانم لوش هداتیسا هحراخ ی

i:بارطصاوقاقو قیضاو تاش هب یی ويح فوج هللوزو یدرو توقود دم هایح  

 ثروع هک یدلوا لصاحتفخ هناذ هلذلوا عفد بارطضاو قاف هل بس یجورخ سو ) یدریو

 كاد رش هد رار یک ك نوب سب# ۳ثسدوحوم تہ ود یسفن ره رد سپ * ردطاش و حرف
 هلي“ رواو ود ) تدحو فرحان یمن ) فرط فرحردرد هئا :ماننالوا لخاد هناوج
 هد هرهذ و ج ترە ٣> :كح راخو لخ اد یاوهک اتو ( ب کرتلوصح ) رهاطدوحوم) فورعء تم ) ردکعد کا

 ایح ذادم! ارز یدئاوب ك یکتا هدفت ر ره یدما هم هدل وا ی کو نالوا روک ذم یضو

 رواو رواوا زاللاله تا هس وا عفدءیب ہمارا تفصو یکی ویو یدلوا ت تاذ خرفنو ت٤

 تد> و فرح يسا ) ردالعتسا فرحر هد هدنو * بحاو یرع-ش قم ره رو *

 هد.فثرب ره هکنوچ ( بیکرت لوص# ) ندندحو رد وا قارا رکن فرح یاب یرکشو) |
 هک نازو تسدزا * تس * یدلوابجاو ر کش هتعر ره س یدناو د وج وم تم یکیا

 لا هدیسراوتید )ردق رح هثسان هم هسا دشا نم هد ETT ک3 دنآرب

 ۳ IE ید كناب و هل _رعصو ی كناز ناز ) فطع فرح واو ) ویا

 هدسانهم مک ردعاردباتلالد هلوم#ایوذ تاک هدن وا کو ) رد هیع ال یفاضا ه هک ) دگر اهم

 ی و ) روئاوا نام دنا یر ره یلاعد هل ءاش نا رد ددعتموک نالوا هطبار فرحاما )

 كرکش دروم ى 5 هدول )ر کید رولا لصاح رد یم د یس انعم لوص> بکرو

 | هک یدیا زا هک هدنلصا رک ) ردکعد رواوا هلحراوجو هلناسل رکش ین ردنوګا تراشا هموع
 | یاهات هدنرخآ ردلیعتسم ه,دنسانعم قح هل لوکس كناهو یعط كنيع هدهع ( ناب فرح

  یفاضا هرکش ) یداوا لخاد هاتحت زه رب نویهلجا تفاضا هلفلا زاب هدنلکش یر
 فرح ایدآ ) ردردعحار هبا دخ روک ذم ربعض نیش ) رد را دیءالقفاضا ربط ك رکش و
 ردهنسانعم هلک هدو ردکعد ر ولک هیوبق دیآردب هتساتعم بابر د ویقرد ) هلص

 اس
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 یعالدر ۳۲

 جراخو لخادیاوه عو
 غي دل وا سفنرب

 ډل یدر وب

 ى ھا



 ذع 3

 ندنیص2 هک هدن لواردکن؟

 هر وتک هرآ دخ هکر دیر ك

 کا اال هاغآ وا وا ھو

 هر رک هادا رد رداق هلک

 یعالو ییعدیسنادر ۳

 CSE یر و رسو

 ییعالدر 4

 ىلع دیس نادر ٥

 یر ور-و

 ۳رد رداق مک عب رول ڪڪ لد ادو ك ( تد لوصح ) ردتاک ندح و رخ

 نمددیاادایچ طاک ب کش A لار هک ا ( هاک ندتس هدهعو ندع هح یر ا كا

 دا هكا ادا دست ۲ ورک نفءقح e داهشسا هل ول رد راکنا ماهغتسا دا

 رد مزال نخوا رد هن هرل تعد ا قحأوا مزال رکش ییا هول رهار ز هو دل وا

 1 رد بطاخ ر ؟ک ذم ون يا لعق اولعا *ر وکشلا یدامعنم للف وار 57 واد لا اولع #

 را. سا كس و ندلم ارسا ی ءانا د واد د Esa ۳ و شا و عاسا وا لا (

 ۱ نوڪ E یادانع لا )در دیک تارا لرات 51 روز ترد > ) ردیحایاب كريم 2 ر : نايل

 رد وص#م ارکش) نوععب دلوا ف سصثم مع رد هلع ی رحرد دیلاقاصهدواد و ) رد وص

 ا داف رج یا ااو دتلو ) الرا هلروفماتو رب هتباخ
 ۱ ییط ويس رد عج ئ داتع) رد عتم لاد E ف رح ن٥ ( رد رمخ مد ەم ردکعد زا

 ربا ( لکد سسانیرکدذ هدماعم وب اما ا دارا عج وارد ی رک هدنح رش ناجل دوعع

 1 هک رلب دید رصد ادام رح وم ورد 4سا: ےم رکاش هلا هغلاءهر و س )رد ہد و ےک

 | هيادخ د واد لآ یالدد ولدلىا یا هد واد لار ییعی )رد هاکح ی ینلیذ دهد واد لآ تیا وب

 كلا رکش و عا و نوعا هئارکشا و هدااح نکفب دل وا رکاش كلبا تعاط و لع
 ۱ هل. رط هغ)اصاءار رک مرالوفرک اش قعد ردزا مرالوقر دی ارکش هلی دخل ارم مر هک و لاح اکا

 ۱ رد مودعلاک رداالاو رد ردات مرال ود # هل هه نکا رد ليلو مرال وق کاش

 ا رارڕد هک فرح کا ةر قاخ نوعا هیوضعره ندنساضعءا کش هل هه ارز)

 قااخ رک ا قاخ ak وسو هکعسااو دوم روک یشیا لرمح لحاف یا وڌو یزوک ادم

 ك وم ین وعصم كشاس تاب 2 ترەح )رد مدم دع مکح رکحاش هل مح و ول سد

 1 دروآ یادخ هک رد رذع * شاوخ رمصدنز رک 2 ناھ ەد # دع طو رال دارا ءهطقر

 ۱ ردلوق هد ) هیلوایلطءهکر ار د ہد رب هدارعش چ الطصااما) ردکءد هرابر هدا دو طو (

 ۱ نامه ) "رلشابا دناز رلندیا ردعتار سم هل صتادار سد )ردءفاو اد هد وب اک لع

 ١ را دد تا د وخا مالک سس رو طو) نیک ى هلک و راب دانا راتعا دردم ی رل ضع یخها و

 ج ) رلب دید ندنآا هل ا مه ر دک رایضعاو
 1 هعطو هل.یمما ترشا مسا ناو دک ًانتادا

 1 هداروبر دکعدیلوا هک رعردهنسانعم كولا هیلصا یاهو یرسک كن رع یاب ) ردعالم وب

 ۱ ردادت فرح هلارمکز )ناسفرحک ) احیا تایل د فدا رم هنظل كرد هنس اتع وبا

 ۲ كنواما رد دنسانعم قمل صقر د تار در دصندناب لیعفا مصع" ) رد یه ندزا هنس انعم نم

 ٠ زاعاوا ظفلت امار وال وا EA ییعا رديء“ ر واو شپ و ES SA [ هد رارب یک

 م و ساو هجاوخ نوګا تباعر هواو مسر رونقوا هل مور هعضیرسسک كناخ یباهد
 ڈک رد سزوپ هج“ راف ردف و رءهرذع ) ردندلبق وب هد را واو نت وخو تساوخو
 لعف هلک واو در وآ ) ردیح سص لوعنه م دةم كم دروآ رد هکلبد تکلکسک |

  فرحاب اکردب )۵ شعاناتبیسرانرانایفوا هلع كواو هلیصف كواو هن ندندروارد عراضم
 لسم هدناکء و هدامز رد دید رطتادا هل. فاک هاک و ( د ا نا ردوقرد ( هلص

 | یراک داباربعت هلیانجهدیرع)ردنا ربیع هلک واوق بودا میظاما ر دکت د یر ویق ر دظفا
 1 را یذح كرلنوب دساوا عفاو هیلصا اه هرکصخدایو ندواوو ندفاا هک هلوا مولعه )یک

 | لوعفهو ردهیمال یفاضا هیادخ )رار د (هدو)(هیدو)(هک و ) ( هوکو)(هکو )(۰ک )( م )
 | هدول ردروک ذم | دم ربخو ندند_ ر وا ردجاغ درف» عراط لعف هک لدروا رد رس ربغ ۰ 5 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 ۹ ۰

 ( هروتک. )



 لوص) شاک اوا ق تشان د ندنطفل ندروآر دهراحف در هرونک

 یی ) هرونک رذع هنهاکر د كهللا ندنکلککایرکش ل۴ كني دشک هکر دک, لوا مه لوق (تبب
 مال در ؟

 ندنام هدانعم رپ وص) هرتسوک نگو راذتتاهرادخ بود |فامعاورا فا هنروصق یرکشو ل۴

 یناکو یشدر س * درو ا یاج هک دناوشن سک * شددنوادخرو| ازمسهنرو*۳شایا دیاژ ندیادار ایفل لوا

 هدنلصارد هنساتعم قال قشم ندندب رسراوارس)رد هنسانعءالاوهدس رع هکر د عع ن دنر | هنرو

 ردفو ذحفاضهر ردکع د یلق ال بیکر ب سخت هنسانعملردتس تاد اراوو )ر دکعد قالار مم

 بحاصدتوادخ )رد هیمالیفاضا هدنوادخ ردیلوعفءمدممل دروآ هک ردراوارس لعو یریدقت

 لمأتف رووا لامعتسا هدنسانهم یبحاص اب ربک و تمظعمکر ولواهاک و ) ردعسا هنساتعم كالامو

 ًادتبم سک ) ردعجارهادخربم نیشرونفوا هل هتنوگانزو ترورضردر دصمفرحابو)
 هدر نالوا دصق رکح ین رد نا فرح دحوتفم نون دناو# ) یربخ یدعبامو )ردکعد هک

 لع هدنوب یاج) هلصفرح بیام )رددن اوت ناب فرح هک )یک یهدنوب رولبزاب لصتمهن دعبام

 لیعیدیسنادر۶غ رکر دکب لوا هلو ( تد لوصح ) ردح رص ريغ لوعفم مدعم كدروار نعل ) رد هنسانعم

 یرورسدر ه | لع لقا هتیکلامو تیحاص كلادخ هسخ و هیلبا راهظا تم دخ رب صقتو نگ هیادخ
 یزردصم هعاو | ندناب لع 1 كنادخ یلصاح)هروتک هنر هک ردلکدرداو دیک هادا یلعهتساشو قد کا ییعب ) یعاطو

 دبسروکهرزوا هجو جوا لا ردحوتنم هدنوبهدنناب كيف فرح .دهنرکوو) نحددیا ادا هسوگ ىلع یلغال هنمابزبکو تمظع
 دم ایاسحو ةبسسحو وا روسکمیهیفا نون هلع“ ر یاه) متسهوک کاخ نامه نم هلرک و رواوا روسکم هکر واوا هاکو )

 اک در۷ | الزردیرونقوا هرولپ زا هاب هیفان نونناوقواروسکم هکلب 4 رولک ن دام اتاق مک> هفموقوا
 ناکمقاطءیاح ارز ٥ش ٤ہدا صیعش هحولانیدردعاع مسا نیدزو)ردصاخ سا یاحو

 یک ققطانو نانا ردهدنمکح هرج یاجو لک نیمز یباهن هنسانعم ضرا نیمزو رد هنسانعم
 رارد هرومغب ردعما لوعه رد ههمشم تفص نارا # ه دیسرار هه شداسح یب تجر نارا#

 تادا یب )ردکک رسا تجر یداوا مسا هرومغب هلتت اتو سد ) ردقتمغد ندرا ارز
 0 رنو .یمالدر ۸ اما ) رد هنسانعم ناص ہد و ندا رصد ردردصم ناسح ) صوص هدعاوح ردلس

 نک هرزوا هفیصو یراردصمو هن سام زظ رولوا ند واق لاعفا 1 هعلوا ندن اب اع

 تاسحی ) رد هیمال یفاضا هنشو )رد هبناس یراتفاضا هیاس>ح یف كرو ) هتجر كناراب

 ر دعا هتساتعم عج هه ) ۷ شەروج ددربب رغ نیبد رد صو كتجر نارا كج ر ىظةل

 زس هظحالم راد ندندیسر ردلوعفع سا ردکعد شعثربا ه دیسر ) رد هلص فرح ارو )
 رد دئسم هلعاف هساوب ) هلوا دنسم هلعافلا نع بان هک رداوا لوعفم مسا رز ) ۸رلتابوس

 یدما ) ردکر شم هللا لوعقم مسا هد هغص اهن ) لکد لباق ه-هلوا لوءةم سا نشت )

 (بیکرت لوصح )لکد یلاخندهجو كابا قالطا ود مسق ندیضام هراهغیص یک كلوب

 یللصاح شعرا هناناک عیج تجر عب ) ی روغی جر زم دیا هدو نسباسح كنادخ
 فرحوا او# هدیشک اج هه شد رد ف ا وخو# رد رفتسه هات رد تجر تاثاک عج

 نزد 6أ ررب ماءط هدا Ee رهو سو هرس دریسر واو هدو ناوخ ( زدەطع

 | هدنوب هدّنس قسد نع ) ك یو" هلند دردو ترس> ر دکرتشم ظا مد رد )د دقو رعء

 هدنامز e2 تفاضا هرباعص هک دلوا مولعم) رد ه.مال تواصا هتتش )رد دا مربا یا عد

 | ضراردر هدنو اج ) هناس هغارد بو ) ازا رد هیمال یفاضا هتم كناوخو )رد هیمال

 ۱ A شک > ردل وعهم مسا ۰ دنو 5 نکلا ( یدلوا فادح نوڪناعر هءاقاب شاو

 | ییی)ردنمکج هر ره یل ةر عج یسهرفس ید سا رد یا نو ) کر لوصح (
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 سد صم

 ناطاس طا وطوی داادیشر

 یح اصم ل زسا دج

 یارعش ردذا وا یداتساو

 هد رارب هج یاکس ردندالع

 یعسویءالدر ۳

 یروس.د رد

۲( 

 شاوا مقاو نیفاعلاوذ هرم ییاو ) ردلصاح و لصاو ی هیاشا عیج هداید مع ۱

 هانکب ناک هد س ومان در ۴# رد رو مو هان سر یس هفاقر و ) دا همه وار همش یس هیقاقرب

 هدنر <1 ناک دث اد راقوو ضرع رد رع س وما ) فورعم هدر # درد هن شحاف

 | هساوا قحال ردصءیاب نع ردصع فرحات و ) عج نوت و فلا همس | نال وای سر ءاته

 | زد هبناس یتفاضاسومان "هدرپ ) یک یکدنو ناکدخ ) رولوا لدب 4 یا ر ءاه

 0 ردکعدا قزاب هلع تيم فاک ءاک و بیس ف رحاب ءانکب ) هیمال تفاضا هل اک دن و )
 ۱ اک هیلبا نیواص نادح هکر زبد هنمارلوش رد هههبش«تفص شحاف ردتفازمسغلاو هللا
 زا هدار ) هنسادعم زغرب رد لیقتسم نل لعف هل کف كنارو كلاددر دن ) رد هناسیفاضا شحاف

 ۱ طاوطو ندلا دیشر 2 ) ردق وب لی دف هدررلتفل ارب ز ردندماوع تاق ر و

 | ودردیشان ندلاعتسا باغ ر دشت بودیا داربا لاوس هلخرفو مرخو ردش روب هد:ضورع
 ۲ لعو زردیا:تابنا دید هدفورح ضءب نوا نزو تر و رض نکرد ثمر و باوح

 | ضارب یتسهدرپ یسوءانو ضرع كننروق ادح ( بیکرت لوصح ) هدومو هدار هک صوصاتا
 زلیا یاوس ر یرانوب هلسس یضاعم یرلک دلشا هدن را اهنتو هراکشآ ینعی ) نمترب هلسدس هانک

 دربنرکنم یاط یزورهغرظوو × نایاهایسور ییبرللوف بودیا راهظا یراتبا ج: ییصاح ) |
 هدنرخآ هک كل هلکرب راربد هقز راو هماعط نانلوا ریدقتو نیم نوکر ه هناسنا هفطو *

 زا هدتفاضا تلاح ك هفیطو ه رجو هر هساوا اه نال وا هدنب :کح یعتر ءاه اب و یعسر ءاه

 | رد هنسانع قزر هجلوا هیاصا ءا یزور ) یک کهدنو رردیا تابثآ هلت زھر هدنرخآ

 زالوا تدحو اب و هماوا تبسذ فرح ان اھا ) ر واوا ندنلبق یفاضا هس اخ كماع سو )
 رولوا هاب ه--تٽفاضا سر رایدد ردتس ف رح اراض عب )رد هاب یفاضالاح لک لع

 یس یاد رع ارز ؟شایوسزسدمأت نیبد نوجاتبس» هل وا ییرعا کد زور هکر د اج
 ضقت اطخو بیس ف رحاب )رکتم یاطخ )روا وا فهم هدلید یربغ ندنا روا وا ددشم
 | نکر جو نمار ندای لاا رداوعف»مسا هل وا هحوتف-فاک رکن تیصعم نعد ) ردپاوص

 | رایدیق وا روسکمفاک رل-ضمب ام ) و ول وا هاب تفاضا سو ع و شمال نعد ) ردکعد

 | .ددمالک ق وسو ردق و افص هدلوقو نکا روا وا هیمال تفاضا سب ) هدنلکش لعا
 هل. كاد بن ) هرزوا س ابق فالخ هلاوارب دقت تدحویادرب هدن خآ مکرک.لک عالم

 هدار و ) رد-کعد ز ا ع ىت ےل ریسک ندند رب وداع د رقم ىل ءهتسا ۳ لعف هل كنار و

 یسراف ردند هیءاوع ت فر رک لیصاح ردت ات .زوا سابق قالخ ندااعتسا ةلغ دیدشت

 A س یساط> نکرحو ضار كنرالرو ارح ید ) ت رک لوص ) زاقوا هأب دی دشد راب ۱

 1 زا حط یس ھه ول هفظو ید ییسهفطو توس هژو راو ) یتسهفیظ و یرلوز ر

 1 اما نا تبیدعت هلوابس رب اک و رافص رح ی رال و هداید رد رز a یصاح (

 1 ردنا وع ییساصعت ب ودیا بذ شرلب اا ضع! لرد هوم و (توا اسم ی راه 11۳ ا ۱

 رب ره هلهرظ " هلو طظ.م مالک یا روم م لک هکردوب یداعو بد هدیکوب كع دح هک الوا لا ( ۱

 هدیصو | اسربو ر مک # بیغ هنا: ارخ زا هکی ك 17 یا * هعط * ردبا هلو ه دن ول رک هم ردار ونت بو

 ابو رواوا ٤د ءرکرب یا تدحو ف e یدانم م رکو )ادن ف رح یا * یراد روخ
 هدنول هلوا كعد ن 1 رک ادخ یا یرردعت هل وا هنسانهم صااخ باطخایو هلوا ردقم یداٌم ۱

 مراد ۳ وس یدنع 19 رد هبدر و باطخاب نالوا هد E رو یدحو ردنوم اباطخاب

 یم رک و ف وذحیداش 4 ) ردق وب اب یک یرلکدید هدیس راف ارز نیبد ردتفعاکا هل اطخاب
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 یک رک یادخ یا ) ر دبا اضتقا قارا EZE هک دا دم هج ردت ول اړز)شایوس اطخ

 0 ی 4 ارح) تر هر ظدار فرح 2۵ ک) زالوا ی گیج كلاب e سس هدنرب دقت

 نوا ت !صا هد "هرمهو) رد هاب یتیءاضا هیعرولک ل ۳ رد > ىج رد هنسانعم هن رخ

 ۱ اسرو)رد ی دن و ترعر زرد دنسرپ شااریک ) ردنوهيع هر یا عارسصء عار مو ردشلک

 ۱ دسر راو ) ندروخ) هنسانهمی 2: هفیطو رد یکرتفصوروخ هفیظو ) ردر هاک نابطدتب

 ۱ قوا وتفم ت ه دیو ك دالحا ق اف ردا ا هللا لر ڪڪ قاقوا درود مور

 هننرو رض هسیفاق ینقوا ح وتفم ییاخ هک (۲ شعا لفاغ ن دنس انعد هعص م ور نیید كرک

 تشآ تالتح ر دفعسم ندد راد ردیط ام درف ع ر اضم لعف یراد ) ی دلبا صوص

 کو یلام رار د درادا تکو درادلام الثم راردباریبعت هلغاراوه دلا ساما ) ر کد نس رتوط
 NS هاک ا ندواقتشا نون اق نیید ر دمتم ندنظغل نثشاد یراد هدرب كحيدراو

 و و یعالدر۶ یعویرورسو یمالد ر٤ | ییاسرتوریک ن دنس هن زخ بیغ هک نسو رک ادخ یا دوخاب هک مرک یا ( تبب لوصحت )
 نکدا ۳ اسر ورک لیصاح ناد د هدیطو هیاسر و رک ی عا نسروط ی هفیطاو

 ۱ نام ادای ہک وت مورخ نکاح ار ناتسود * كرلذم و هکروااق هد ن“ زايا عط یب د رەد طو

 ۰ کسا س نیس نوهتاداوا ندلومعاا یود یدلوامج هل ونو 1 ناتسود * یرادرظ)

 تناتسود را ردیا ردە تاط < هر هد هات هس هد رد اطخ قفقو ۱ هلن رسک كرك ققوا

 درفم 8 راض« لوو 2 ( یک نا هدد رګ ردکعد هدنفامگ )ردلوعم 8ا ار) هدنرب دو

 ۱ اکو ( دات لوم» مورحو ( لوا هب لوم نامسود J دکعد نس رانا ندا رد بطاح

 لص فرح ا) ناب فرح ۹ لر 1 دیک ات (E اطخ یاب هد نک ه«هرواو وت ( ۵و لوععم

 | عارصم یصرمصرظنو ) ردیم مصرغ لوعفم كناءف یراد) ر دناتسود ضیدت نانعهد )
 تر ناراب یرلتسود ار 2 کیا ) تان : لوص )ر دزمصتع (e یراکنا ماهتسا لوا

 رظا هر تم یکاسرو رک هک نس ا ا نس ردا م ورع ےک ہد ندکیفد ناوخو

 1 هدنف یک رلتسود دحوءو نمود سد راو كر ظذ هرلنشد نیا وب هک كنس یعب ) نسراتوط

 هل لا. سا ارد )× درن ند صز شسرفات هتفک ارام ص داب شار و # شات ماطاح نرو

 2 ا نو ؟ ایص) رارد مر دح رع ردطب اهل ]طه دان چا هنشاتعم یگش هود رداعاو مسا

 لسا ص2۰ مالک قایسوقام-ر روس ن دیضام هدن ول هتف ) ردلوعهه تاداار) هر تفاضا کیا

 ٠ ردالا لتاقو رد لود مسا هک صوصا يلع کک یکيدلبا نطر بطر رداکد لوعمم مسا

 هين نشو درد رعسرف) دنسانع«تحردلیاءاو ضرغ فرح هدنوات) ؟ شابوسببرغ ند

 ردشاط لد در ل هصاخ هدابز هلد دن كنارو هل را هع كارو كيهو كناز د رمز نید معز )رار د :

 | تودناقعس هجر غا هرایکیا ندنا هساوا شار ورهز او هةوص ناویح لرهز ین هکر
 ٣ عرص اکا رک ره هسروک ینا هسو e شال وا عرصو ) رولو اهّش یلاعد ها نذاب راهسروحما

 ۱ عاص 79 تحت تروعرب اب )زراعت ندا برەعو نالب و هیعئالوا

 دهن ید ) رولوا روک یر وذ هس روک یا نالب و ) هرەوط ناسارا هاذي یتا هتغولب وا

 شا درک ان فرح نونو ردتیسد فرحا ) رد سنجر, هليا دجرپ ز راو ی را هصاخ
 هءراّطم لعق هرو کم یایدزتکب) تانا نعد) ردات ک ندناو طخ ردکد شرف نوسم

 یر هکر واوا هاکو )ردا ص ص هلاح یم هک )ردا صرصخت هل ابعتسا هساوا لخاد
 اکو ) رولوا لامهتسا ہدرارعسا ماتم ی ریره هکر واوا هاکو) ردلیعتسم هدنماقم كن

 ( س ) 0 )

۳ 

ِ 

1۱ 
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 ۱ ردصانا یا ماءااتفاضالیصاح ) رده اس یراتفا ضاژرد هلی زسا ندشناح قرشمهدقدلوا ۱

 ی“ در

 یسمالدر٣

 تست

 طم



 ۳ تاتو تان هدعژ دب ج

 نعل رار د طخ سنج هظاقلا

 نالوا فاتح هد هطعن

 یک ۳ ه_ظ اَلا

 دم

fیمالویتدر  

 لاحت همهاءاش نا جاوب

 ه دنا هجا د هدیءاشا

 ردع ج هناوا ناب و ر ڪڪذ
 دم

uیو یعمالدر  

 یی در٤
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 لعف هلیعف كاتو لی كنیم فاک درم ک ) ر ولک نوح ا دک ان صح یرب ره هکرولوا

 شارف ( بیک رت لوصح )ردشارف ىلع اف ردکعد هیش ود هدنوت ندند مسک ردع راضم

 تابابت لشو بز ور تع ) هیشو ودیسرف بودم هد مع زات شا: وس هلت ردوا نخ هیایصدات

 gs بلبا نیب زن هلتمج و ری اح لشد یب زول رب لصاح د ا

 اک هکر ADE وع نر نما لافطا هاد ) * درورپ نیم ز دهردار. تان ات هدوءرف

 یفاضا هرارربد د٤ط رح هج رع زا ردنا نیل ییسج یراوج رک اخ ورا ربداط

 ل وعقم تادا ارو )رد ف رحاب و )رد زا كالا راهب یراهب ) ردنوا وب را )رد هاب
 رل واع وار ردد كشتانب ) ردکعد شمع زوم ردادخ لعاف ردم ند یعام هدومرف )

 فرحرد ) ردلوء2م تادا ار ) ردعرع رارد هثوا شان تان ( ردها یفاضا ها ردکعد

 هیمزلدهم هدسانعم ضراردر نیءز)رارب دهراوهک هصسرازرارب د هکنددهم) هنسانعع قر دف رظ

 هدیول ندندب رورپ ردعراضم لعفهلب ره كناروواو و كنيم یایدرورپ ) رد هلا تقاضا
 هییشآ ه هیادندناهیوت یافطا یدولو راهبو هلافطا یتبن زات مش نرضح ) ردکعد هيل
 یلافطا تابنات شرو هنسهرادیدولوب راهب یلاعتیادخ ید ( بیکرت لوص ) شابا

 ایحا یت اب هد رم ندنتدش شف بو ریدغاب نارا نعي ) هیلبا هیرت بولد هدنکشپ رپ

 ۱ ردفطع a * هد رکورد قدر و رس یا یز ور و تعاحا راتخردو 3۴ 4 لیا

 لاتا هدعع ا شا رکا رار د هک 17 وط هد ر تخ رد رد وطعم هشارف ناتخ ردو

 ۳ ارز ا فلا ) رر د نوح هرکصا د کحدل کابو ندقدورف را ردا

 اهلتسو ملک )رول وا عج لاه لوءءلا یوذ حر و ولا یود عج هلن و و

 ص ص لار رلء د هتخردو راجا ردکعد 2۱ رک رد رد فرح هدنوبار ) یک

 ر دنع(! رد اکی ولد هدږکر هد وباب تءلګ ) ؟ردرلش مال وا «اکا ندنغودلوا ن وا

 یجدرود كناتسو هکت یدید لدبو هلام فرح كماګا نالوا ه قووم هدیسراف هيا ول

 * یونهم و دياب یوق لئ الد ( تب )ردعقاو هدتنب ر هدنس هاکح هءاج نهک یهیقف هدناب
 هسا لرخاف هلل رک كناخ تعاخ )ردکعد تح لد تعک, * یوق تعگ ندرک یاهکر هن

 هنا رب ج رب گرا رب دهاوک یکیدلبا لنهلج جرب شنکز ورو رد ها ینفاضا هزورونزرید
 9 ار را زود لعاح هلتوکس ا ردنا رهد هنوک یدل لق
 ردعک نوا تارا او ردکعد ناتفق اف ) تتسد فرحاب )ردوک لوا یی )ردیسادتا

 راردیا تاج ارب هدزفاضا تلاح هل وا یسدرب ك-الع فو رح یرخا هک تا هری ارز )

 ناتفق لشب رد هيلا یتفاضا هربس) یک هک یباحو شوخ یو و یک ریس یاب

 رگ, )رد هسا "هم یارب هلب را «هف كار و لواو قر و )رد هل وب هدتو ضا هقر وردکعد

 ۱ ه د ول ندادخ هنن یعاف مسق قد دام کو ناسا هو رد هلص ف رح هدول

 ( بکر لوصح ) مروج هیذآ ه یز ور ون اهنءاخ یاریاو هان نایعا یناتخرد

 یتعاخ زورون ید شابا ات قارب لشد ود تعلخ بوم زور ون هنیرزوا كراذخ رد جد

 : باانا ها ٹک. ام ن دلال الج كم عامل و شوردیک ناتق یارب لا هنزرواكرلتخر دولد

 و راما هدزورون زور هر طح نایعاو هتلودناکرا نیط السیر ندنامز نالسرا
 اعا لا ترک داباافصو قوذنویکر اس ابل هزار دق لک سکر هو هن راک دلیارو رمن ورو
 رشید یز رولت یار نماد كز وزوت تدر اش ¥ هدیارا اتعاهدایزنددایعاهو ول

 ) ردلکد (

۱ 
1 
1 

 أ
۱ i 

۷ 
۷ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ أ

 1 زاجقلوا فاض ء4 "ظاقرو یظفل اربع .دنس هم ) ۳ر درلڈ مااا تباصانیید هلتعاخ قازورون
i e ee e e E aات  



 ار

 9 2 لافطاو * شا کد هاکاندنلاوحات ةاضانیدرداکد
 دوهلعو | ده اب ید ردهج تالفط لا ةطا 1 ردذوطعم هناتخرد هج و * هدا درسر

 رارد ه-غاد و هلاد خاشر)رد ها یفاضا هخاش ررد ص ه رکصادنا رد لفط

 ر د ردم » مودقو ) ببس فرحاب مود ) ردکعدكن رالفط .اشردصرص2 فرح ارو)
 هنامز نع ق>هلوا عج مسوع ) رد هیمال قفا طا هوم ندن اب ۱ هن رزوا یزو لوخد

 رد هتسانع«نامز هدوب اما ) هنامز نيعم ج هلوا عج تجار د حاطا سوم هک )رد

 ره شا عر رد هنءزا مد دارم ندع-ر ابا کک دز :د امضا هے ر ياه )

 هذوکش ) رد ها یداضا هب هو ترار د هکرو هال ) ررد مس ر هژاب کالا نعي ) ردلکد

 ردع*ندیضام شءو3هداهن ( A ساآررد ڈا رس 2 فرحر ) ردکعچ |ماطم

 هدوکش هلسس كاکزاب البا كن رالغط خاش یلاءتیادخ ید (بکرت لو صح ) یکراشاس

 كن ادخ شلوا نا_اکو لک ماع لبس كاک راهب لصف ین ) شوق هرزوا یا غ -هالک

 ۱ تورو ییسانعم لوععء مسا هن زدلک هداهنو هد رک و هدومر هو دندک هک هلوا مولعم) هاسردق

 زوهد ش۶ وڏو س رجلا و روو شاد ندا د> لو یتعی) رداباق دانعا هناعاف ماقم عاق

 ردیصتم یاالهتساو تعارب كياک و + هرو تردول ) لء اف ردا لوا هو اسو قا ےس نکل )

 * هدش قاف د هش شل رده یا *وراصعو ا رد راشا دن داوا فن ص هدراهب لص ع! )

 | رارد هش نالوا لصاح ندومعص ییهسارب یی ( رربد هر و دنعص هل كع هراصع )

 یتلئرغو زاغو هل ما ردك ریشه غف! یاب )رواوا لصاح یا تز ندعحءصقوت ز هک ر)

 ندزاغو هل رکج كناناورح الثم ) هل ءص کت همهم یاحرارد موفلح ک1 ھه رع هک دشنت

 E | ی ( هوا تدحو فرح هکردزراحو ) هلوا تدست فرح هکردزاجاو ) ا ناقح

 ا شازده ( 7 وص كرغوب واردر او ید: ص بو- تله رغوابو یدنوص بوسام

 كهللا هدرار ی ك كنو اماهرزوایزو تر رد رد صء ا كر5 ( ت حاصم فرح

 یو کا له ےب رعد هس ) ر دء>ار باد ری نیش )ر د دارج یسلذا مکحو یما د

 دار 0 Kd ندا س د ۱ )د ها یلعاحردا لایعسا هل حد مچ اما رد: ۹

 كد ۳ دا مم موءا> ندان اما تا ره ءابو رو اوا دا رح رکش ازاع نددهش هسروا وا

 قاصاو را را ها و راهزا عاونا ی کارا لا ارز یزاغو 0 ودلحو رواوا دا رھ لا خوک

 هک هت و بودارپ ی هلا ةد لاق اا هدام ۱۳ ندر ره بونالوط یر! ااو قاروا

 هدکتلواو را عارفتسا هلغمهصییعد ) هلکلبا صع سفت لسع »او نالوا هدنمکش 1

 | رولوا قاف ده هدنامز قجازا هلی ادخ تردق ( سد ) ردا ییتع یرهلاخ یکیدابا بی
 صرح تا سوخ نھد هک ضرغ ناد *تد# شء رو تراشا هانعمو یار اره

 مسا ندنسواوفوحا كن سصد یی د قرف قاذ قاف) روز دنک ی هک دصرتم هتشذ

 هساواهدازهرزواینار داد یو تن رگ رد هنارقا یبع قاف )هنسانهمیاعرد لعاف

 (بیکرت لوصح ) هنسانعم ترورص قل وا ەل نددشر ا بلاع هراناو

 یکتا شاوا قاف 2 هلتردق كلادخ یسو داعص كان لردرپ او یدنهص توش هات

 | خش ٭ هتک ساپ لک شنیزب امرخ منو * هروک هب یناث لسعو هروک هلوارکش یب هلبا نعم
 | ٹہح> اص م RE ی یو امرخ E مال قفا ضا هام <IS S هدول

 1 امرخ هدوب 9 )ردعء>ار درادجح نیش كاسا یهسار ندا لوقت رد رد ص٥ تار

 و ترورمص ردکعد نت ندیصام A ( ردکعد نوزوا ق-ا ) زدیح ا

 اا سن شش کا

 یم ال در

 ش هکر دعسق یکیا رطق
 هنسالعا رامح ندنشماق

 ه دم ور هکر ارد تام رطو ٤

ESقیطصم لد رد  

 هکرد دوسا رطق یا رو

 دلم رد ,دنرکح نی و دمور

 هل رعفاکو یمجیابكب
 ہال ررد هود



SEE 

 یر ورسو يمال در

 هبا هنن هلیددشف كلاف فک
 جدد سرافرد رع نسال

 كحراش ردلمعنس هانم وب
 ردول هام یرصح هب یسراف

 دعا رععلا عل اطال

 عياطال هيد ام هيف ۳

 یمعالدر 3

 ییعو یناک و ییمال در«

 یعیدیس نادر 7

 یعسو ییمالو

 ناک و یچ در۷

 كود I يارد هثسانعه لود و لصا هل مع فاک ند .درک و نت یک رک هلوامواءم

 دیشروخو هم وداب ورا(تس لوص#ع ٤) هسرولوارداصن دیک رهزامل وا تافتااهلوق وب امارل,دبد لاق

۳ 

 بالعناسد ) كود یکب الودو كود ى رک هب رعو كفود ندزوسرو كود یک ر لب ولوو

 هدناجییعمرانااوط لوعة سا یتنکو )یی.دش) مت ةردذوخ ام ندرلاوب یرانع+تروربصو
 یعااعرخ نوزوا کدرگحامرخ هلیس هرب كنادخ ید ( بیک ر لوصح ) شعرالکد رظان

 * هعطق# زالوا عا یلکدلوا نوزوا ندنا ارز یدلبا رک ذلاب صیصخت نڪا امرخ شاوا

 داب)تلوبرا *یروخت تافغبو یرآ فکب ینانوتات *هدنراکرردتالفودیشروخ و هموداب وړا #
 الف )رار د دش راربد هدروخ رکاب شاوک دیشروخ ) هنسانعم رقردآ فو ندهام هم) لب

 تاداهدرارب یک كنو ا لادونو ) هنسانءملعف ردٌسا راک ) فرظ فرح رد )کو

 وت) ليات فرح ات )لمأف درک تسراک هساوا داره درفم ردعیج كاتو نیس نیم ردعج

 هراهدرسراذ ظل فک ) هلص فرح اب فکپ )تدحو ف رحایو)كما نان) هنسانعم تنا ردکعدنس

 ردقفع ندندرآر دبطاخحد رفع عراضملء۶یرا ) رد هحار هع رعیس انا لا ین هثسانعم

E Eنوک و داک هرکصاد هئ ک اس یاب تن طع فرحوآو ) لء اف رواک دروآ  

 تافع تح اص ہی رحاب ت تلف ۳ یدیاهلو هد لجو رع هک رولو اظلت هدنند رک هرلرا واو

 لعف هل.تسر واو یروخ ) روایزاب لصتم نویکنار د مکح ین فرح نون یروخآ فورعم
 هغلوایراکنا ماتا هلا هلام تسا یاب یروګ رل طءعب ر دک د نیس هی رد طا د رم عراضم

 نییعا هتمدخررب یر رهللصاح )ردات هتمدخوهدشیار یار رهنعد ) رارد هدشیاثالفو

 تک دا یحندک» روتک هلال ما نیس هع هلتلفغ کما لواو نیسهروتک هلا كنار نس ماترد شما وا

 تدابعهرآ دخ هلی دطسا وب نس مک اثر دشابا نیرعآ راکت دخ اکسیرلت وب ادخن ( ردایص#و

 نام رفوتهک دشابنفاصتاطرش * رادرب نامرفو هتشکر سوت مب زا هبه# نیسهیلبا تعاطو

 ردندظافلا نالوا هفاضالا مزال هتسانعملجالر دلیلعت تادا هلنوکس كناهو یف كلاب رهب *یربن

 ییورهعهدلامعتا اما ردکءد شود, ئ مای تل بسک )دو در ها ما ی ۳1 فصو e رخت

 نئشادررد هن ا ورد قعهردلاق دعا نوت را در رد فصو رد اردن ارق

 هنسانعع یه وطوی 2 ! روئوک ی ءد) ید داد اف قروب رار دیارم ر ز هلکمروتوک هدلام تم سا اھا ی

 فور ٤ء طر فا صا طرش) هرلیدلدا| شح اف یا | طخرلت ر ۱

 رددیقم هلکابوس تایدنع ۳ ندر دا تتسم هنعانعم قبال هدلح نکا هدیسراف یا طرش

 5 اوا لک د ندنديشاب رد لیقتسم قد لو کشا ( رده. ال تفاضاو ردکعد تاادع فاصااو (

 رد بطاحدرف«لابعتسا ن لءهفیربن) لسا هم قرو ردعسا نام رف) نام فرح 5( داسالم

 روک ذمهداواتب (تښ لوص#) شء اراز اب یناةتشا لاوح ارل د ندن در هنسا نه ك علیا ن دند رب

 یل )ردناب یی ورارذ ینەدکتمدخوردرذپ نا رو بک ی نوا ن یی كنايشا نالوا

 یقاصا اط ت سپ)نیسالوا ماقو تبات ه له دخ كنآ نس OEE کش یرلئوب اد

 تاناویحیطراو لک اوک یک الفا ییصاح) نیسای1واردب نامرف بویءوطقر ول نش هکر دلکد

 لائتما دن سا کاخ بواب ت مظعییاتعهوب یدعا)ر دشا یا قاخلرفطاک سم داع و تاتا و

 تفانید ردشاکنوحا فا نیسو هد بکر رادر نامر EAE قاوال اماح هاکرومامدودیا

 رکش بیغرتو تدامع صار 2و دن رک 7 حش ترمضحهک اتفو)۷شعا لکد E ل :ااوحا

 عراف ند مللاةردق بیا نیس ولکوت قڊرط نابو قازرا ر دەت مالعاو روصقو رگ هشو

 تسرخ رد * هکر روم بودا ع ورش ه هیلصا هدننا- یرکححدذ كفح فاطلا هسداوا

 ( مافوب )



۴۳3 
 ڪک پپپ _-_ "سس

 تچجرو تادوح ور ع دد تاد رو رمزا * رد یکی هک هکر هک هادی رخ وم ردر 8

 واوا ر و رس # مالسلاو ةولصلا هيلع نطصم د# نامز رود هو نایمدآ توفصو نابلاع
 رد یی ردصع هدنلصا ر تم ا او و یک كو تاث اک )رد هنس اعم

 هدات ندتادوج وء)ررونازان هد ) رقیا رک دف مرا دا هک رارد هناذ لوش هد رار یک كنیاما )

 1 هوا تن تادا نولوفلاو )هل وا تب-1فر> هکر دو سايق نا اعردترابعندای 9 انالوادوح وم

 نودص ) ردکعد مع لها نالاع ) ؟راشایوس یدنع راد هم تادا هل قورحس )

 صااخ تا ردها 5 هسلوا اره نداناما ردهلات هکمادام زد را هند تاک رح هد داص

 e تاصخاما هد al وا تدسد فرحا )رد یک نا هد نايم دا) هند اعم

 1 هدو سر ) ردٌدءوطفدا رم هناساا یییسلاو ندا مت ) رد شع د مد مه ناسلاو سا

 هک ارد ه هتسا لوش ندشاب لیعفت رد ر درصم ۹ ( هللادنع 3 ییعاا هکرواوا ره 1

 (یدسعب یبال ) هکر دثل وا مات هل رلف رش د وجو توبن راد هکتن هلوا ماه هلکنآ یش ر

 رد رل هیءال س تافاضاامارد هاب یفاضاو نام ز هراد نە نامزرود) ردشم روم

 ۱ ردلوا ترانو دراو هد دح ) بکر لوصح ( ردناب فطع هعسام نط صمد ( لعاتف

 قناص كن رالغوا 2 ندتحر تا لهاو نت ی كلا دوج وم و ندنس ولو | كاا یعدیسنادر۴ :

 هيلع ردافصء دک بەم هلاقلا روا ا هک ندن س ۵ " كامز ز دو نر هد رک و ص غو

 هوا هدا تاب )د * و ج مس>ح مسو * ع 3 ی ١ عاطعء عفش * تس * مال او ةوالصلا

 ۱ چاو ق ةاوتم 1 1 3 رک رب د ا تر ندعاربصم یا | e اما رربد

 1 رار د a مران هد> العصا امارارد هند داو ورق هدأ غار و هسک رک

 | ردتعافش بحاص میفش ) ۴ شع رللکد هاک آ ندتیب یانمرات زاب رمش هنن رب تب هدنول سو )

 ردا وعقم مسا عاطم) ل وعتءاو ردلعاف نع لیعف هءافتلا لویقم اب و ) هل وا كعد

 ردخلوا عیطم هن او ا 2کآ نجو هر E ) ردشکلوا تعاطا ندناب لاعفا

 دیدیم ندنماللا زوم كتاب بر عد ) نداشت ردلعاف یعع لیعف رد"ین یل این )
 ک ءام رک و ءانرش هرزوا ینزو ءالسءف رولک ءابنوءادنا یج ردشملوا ماغدا بولود

 ندتوابلو هول هکر دزناجو هانم ی ر وتکر بخو ی رو ربخ هن رالوق ندادخ یتعب ) هنسانعم
 هتعفر فرشا,ز )ردکعد س :اایلع فرم یسانعم كنید س یکر هدر کوب عب )هوا

 1 رسصتعو هن رش تاذ لوش ین ) ررو یکم تاحوتف هد ال[ ص اما )ردب وهار + )9 ک ذمراربد

 هادح كزا تعل رم لوا هک هلوا لزا تعلرشرپ هلا دنع نم (جراا قار ط) اکا کرد دفیطا

 ررد لوسر دسر واا ثوعم» هربغ هلتعا رش ل وار کا هوا ا ۔ یییفیک كئبدہعت

 هدرعو>ح ی دج الطصا اما ردقعای هاتف هک رد !ضیقر دکع دولا رک )دم الک م

 نسح دسروا و ۳ ندتماسف مس ) هلوای س لع ها هیلس ر اوطاو درص یال

 یک دیا نو 9 هنردلعاف یعع لعق هس رول وا ندع امار دلع اق یعع ل ۳ هنسازه هح ولا

 ۱ ر دیش دا جست یعافشو یجرهدنرخآ و هدننسیعا ی وقف رع» و موع- موم

 ۱ لوک ؛دیدرد هبنر لاو ر دقلا مطظعدا رع» دنوباما) رد همان« حس ل:دوک یرباهدتفل مسح)

 بس e دوکو لب و نوزوا واک دن رهنکیا هلت اقلادتعاهکر درا La ره لوش ك رطح

 ۱ هلند تا نر یل رب تا نا انا یدرو . روک ی داب و یلاع كدا دساوا عقاو هدنناب

 لوا هلھرلیدلدا م رح کح ول هکر مرید اا ردقو بعراذ در دلکد فو صوت

 .a ها هد یا اما رد روهسء نجا داسا ود كاكا هاع مدآ نرهح یا

  ( E)س (

 یرورسو |

 یرورسدر ۴ |

 یگجب

 حارش مر



 ت

 یالد ر

 لوش و رحم هدنرلح الط دا

 ندنعارمصهره هک رر دهر

 هلو شلو اح رط *رحررب
 دم

 یعکلاءدرا- الطصا راععا

 ناکسا ۵ساا ۳ یی رج

 ندعافتم رلثم ر , د هکلبا

 ھن رب ب ودیا نک اس ینا
 لس ررر وتک ناعفتسم

) ۱ ( 

 هک ردرلنمرو و ردزراج هدول وا هسا تم مستم یورنادنخعد رد هئساتءم یلزول لوک میس

 مکه وش هکی دلبا تیاوررلضعبو ) مزال وسهدسد یرمغ ند رغوطاماع یج د ا هم طل نی

 كرابم نعد ) ررید هتمالع هک ردند هو سو ) ید رون ر وک یراثیدوزاالرابم هک یدراوک
 ۴۳م العرک هلو تانک ند 0 ارا لو رونو یداشفلناسف هلو رهم یرهقرا
 ندناو هتش ترضح ندنناا كءدا ترسض> تون رون هک رژاب هدرلباگ هکتردتل ہر قدص

 هدیناتعارصم ) رد هتسانعء هحولا نسح سو )یداوالصاو هرمطح كرد الق" هیابدنا باس

 | هکت ) ردر یرلذ رح یمغ ندنف رح لوا ن«)ردهرزو ایی ولسا قر طم س٣ ظافلا نالوا عقاو

 ۱ ہا ع رک ی نعاطم عیفشوهییعا ) ردندنلیمق ربخ ررکن ظافااوب هک هلوا مولعم) رده و لسو خواع

 یعهج* تی*ردبلغ هلا ةلاوو فوصوم هلفاصوا وب سو هيلع ىلا ءآ هلا لع نط ص هد صاح

 مجهج# نادینشک حول دشامک ارتارح جومزا لابهح # نابینشد وتنوجدشابهک ارتماراود

 | ردذورعهراود ) ردظفا لیعنسه,دنرمغ تالوءماایوذ ردکءد هز هل سر ءاهو یرسک تایم

 ۱ فرحاو هاتف ترک )هتسانعاب رد هل ص یرادا ار) رد ھا یققاضا ءا رار بد رادج هح رع

 هلع" ر واو نوح ) ردهنسانعم هل وا هدنو ندندیشاب 0 اغ درفء عراضم لوف دشاب ) لبلعت

 هدفلوا تيس یاب نوعا هيدا ترور طرد مکار ) رد دورا تشد نایلشد ) رد دیتا ادا

 ۱ نایرتشوو ی ود ناب رد هک هس ام یب رد لعاف تادا ناب و ) هلبا لب وات صب ردلباق

 ا ایا رد یهلقاص هدرا تل بست ردب رلکدد نوت هد را ان یضمب رم رود 4 ی هود

 | لابال اما رریدتالابم هم رع قمرق یب ) كما اب )رد دا رعدنسو رمهظ:درارب یک گلوب
 1 ردتراشا سانا ) رددمال د طاهر رد هج رع یزاللط رک د جوم ( هدرب كجد مرقرارد

 | شک نابیتشک )تفصط)ارفرح هک )ىکا ردهلصتاداار ) ردار سکتایردقت هسکر دقم

 حالم هه رعردکع د یی مک یک قبا ہرداعاف تاداناو )رد هے ںرع رار د هک هلا دءلصا یاب

 هت راوب د تما مضهن ( تد لوصح ) یداا تلف ند ردتس تاداناب هد هفیص یکنا راربد

 ۱ هدندتح ومرک د ردراو یرمهظ ود دس یک كس ارز قول مغ هکتما نعي ردیراکنا ماهذتسا هتما مو

 ۲ یرگتعافشو ید یک كن هک ك تمار لصاح )هوا یسجمک یک حون تر هک دیسک لواكلاه

 | الصا هسیک نالوا یسک ر مغیب حونهکتنرفروق ییهراقروق هل ندنباذع منهج هنسوک لواهلوا
 | ےظنوب *ل ج یہ دلا فک ٭ ہلامکب یلعلاحاب *ظن * نمکج اورپ نعپ زایالاب ندنجوم نافوط

 ۱ یکیایعارمصعره یتعب ردوزح یر طو ضورعیعب )ردندن مطو ضور عیب وا ال اک
 ۱ رک ذم درفعیطام لە حاب ( نافتسم ینه رواکر ء2 يلوا كعارمعءیج هردالا رواک نلع اتم

 ۱ عج هل د رغم هل صف كم الو یعكنيع یلعردکعد یدشربا عج اره د حررت ۰ہ دنت یل ع افر دباغ |

 ۱ اما كزخاب ر دیلو »2۰ بوصنم ار دقت ر د هنسا ۰ تعفروقرمش ها واد رف ەر د :ة ص لرش ء هدا

 هجری دنوی س ) ردیننوءكنالعا هک هلنوکس ك مالو ىع كنیع رواوا یعجج كنابلع هوا عج

 سانه تعقر رولواد رقم هسازا هلفلا لع) رد کد لع تاجر دو بنار هرو نا وار د هت فو ص وهرب

 | یناکر در دراور ظذ هدنکو دب در دراج یف كايعو هسازا هلذلا نب در دزاج یم و یکه كابع)رواک

 لءف فشک )ر دج ارد رو رح ربو نادت هپ غاب نط عت یت دبس یانم رج فرح اسلام )لمأ
 | لزم هدانا ع جو درف هلیا یت كوجو یعص الاد یب د)ردکعد یدحنا بئاغرک ذهدرفیضام

 یراذلکا رف هک رولوا یعج لا هبحد هاوا عجب رولوا هنسا عه تاطتدش هه وا درفم ردظفل

 ؟ تب لوصح )هد ءتوهدبا رعارد یکه لاگ: مش یدحآب رهاکا قیر ههآ ون اط فک ین

 1 قلوا اینا a رس نعل ید شرا و الد یار مو تاحرد هلیااک مالسااو نولصاا هيلع د ترضح ۱

 ا صوت جا

 ( هام )



۲۰ ( 

 میجر دکید یدلوا لزو E تود د رم یعام لعد تح *لاو ه:اعاولص * هلاصخ عیج

 | رد FE RSS ی وخ و قاخرد-یعج E هل 9-۳ ك ګد کاخ لاص> ) ردکعد به

 ردثنوممج لکارزرد هل راتعا كلا اا ه]:ء اضا هل اصخ داسا هعیج لعق کر (

 ٣ لعفاولص ( ردءحار هد هنر رد ظوحلم تیعچ یانعم ندنظءل GE هک صوصالاىلعو

 1 رع دلا و ۱ ردملءتم هباولصر ورم وراج هيلع ( ردکعد لروتک تاولصرد بطاح رک ذم عج مما

 یطعزسراج "هداعارانا هکر د هزر وا یهذم هفوک ءال ګانو )هل ر دقنرج فرح ر ردق و طعمهرو رگ

 لروتک تاولصاک ا دهها وا هل وب رک )ردشم روس مظع قاخ عا گانآ هدنارف ترمضحارژ

 رک ذم عج یعام لءفاولص ىلج یعمال)ا ومد ینوقعلصاذا ردشم رویارز ید هخاصعاو هثلآ
 ردنداق وهس كندنک ااطخ هل و سد شعد ك رونک تاولص سان اما شعد ردا
 سد هلوارداص هبا دصةا طخ هل وبندنا هک ردلک دهدما م لوا یمالالاو كلوا خانا و
 یک هک ک ره* ؟ر واک ندکما با صیعش نس هبت تای داناو تابثاهب یمالتاذی اطخ و

 هک + درادربالعو لج قحهاک ردپ تباجادیماب تباناتسد راکزور نایر راکهنک ناک دنا
 هدنوب ره ادم رخوم هکر ه و ربخ مدعم تس ربخ رد ارزرد ریطا ادم طدار فرح هدنول
 ۱ تو رده ندهاک هلک كنیم فاک هکو ) رد هنسان-م لک نالوا نوعا دارفا هطاحا

 .E * ردکعد یدلدا اک هلمالساو ناء| لاج هد ناماط رفک ی داوا لصاو هذاا رم

 ك < )لر دکعدر زسا كیامار دکعدیسارب یکب ) رذعد هکتفو رهناب فرح هک و )رد دس الوم

 3 دهانک هدک راک هک 0 ردشهلواناس ی” هدعاو اقا كءج و ردکع درالوقردیعج ك لا

 | رلنوطیرعیرلذاک وب یک راک اقجو راک ۃ۳ ھسانعم ی ردلعاف تادا هلی فاک راکو فقع

 ۱ ییکر فصو راکزءر ناشهرب )۳شس وب یدل ىسرافەدنراع امد جک شعاع طنوغتوط بج
 ۲ نامزو مانا هرز وا سایقفالخ راک زور)ردکع د قنغاط هل مغ یاکهدنک ار وناشد ر ردن دما قا

 ا ندراکزور ناشد ر ؛شءاروا ب بیرغ یب یس راف نان وط نص وت بیک ر یراک زور ناشورپرد هنس ان
 ۱ ناشدربیسا:عءراکزورناشورپ ردر هبناح یرلتفاطاو ردکعد ناشدرپ یراوطاو لاوحادا رم

 اطخ هل هدنرب دقت کیا کد د ردزاج هدةلوا فا ضم هدظْا راکزور یظقا ناشپرپو لراکزور
 دون انعم عوج ررد ردصم ندناب لاعفا تبانا) هاب عل رد هل و EE )۹ شابا

 ۱ نیه و یددش سررر وهي دد شدړ نوا نزوترورىط کرولا اس

 : هر دی ما قوا لو,ةر دن دنل قفاضا هالوعفم لر دص ءم یفاضاهتاجا)1شابا لاه ا نیب در دراج

 یر وده داصا هجر کار دکعدک واو ېک نانح هاکر د رد فرظفر> او هلص فرح ا:: کرد (

 فطءالعءعو لج ) رده نسا تعما د > ہد رارب یک كول قح )یدنلوا ناب لصفهاعناس هکتنردگعد

 هاکره (بیکرت لوصح) ردکع د هر دلاقهدنوب نددیرادرب ردعراضءلءرادرب ) رد دال بق یرم فت

 قلوالوة نواراففتساو هوت نع! ییا رافغتساو هب ول یسارب ندرالوقراکهنک ناشبر یلاوحاهک
 هلبرمسک لنازو كەر دزیا * دنکن رظن یوردیاعت دزیا * هردلاق ینیلا هنهاکر دادخ هلی ديما
 وهیکو ارد اغ رص هلي لو | و یو) هنسانمایرد دل ص فرح ر د)ردکع د یرکترد هنسانعما دخ

 ۱ نایا رد لقتسم ین لءقدنکن )یك رسرع یوردو رد کر سص لوعفملدنکت رظ) هنسا:عم یهو

 ۱ تب ودنا لاک ییماعمو كاال هدننامز محرم نوا فراعمو مولع لیطح و تماس

 | تص ود ذکر سوک یا مالکو مدر دتویلنآ صرع هنر راک ماشمو ماعاء.اعر اکا

 یناکو یی؟در ؟

 لیع دیس ناادر۳

 قاک و یر ورسو

 ییالدر ٤

 ییسدر ه

 ی“ در٦

 یعالد ر

| 
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 اوحومدآ ترمضح سپ هیلوا لوبقم هدنتقادخ یرافغتساو هبوتیمءاو یکلوا كرللوق نیلبا
 یار اردجر دم هکسو در ۲۱یلک دیجردنهدنتح كح وب الو اوءادنا ضود واد ترضحو

 0 2 طرشیاههدنک ضار ءاودنکنر او ی ) و مولعم ندن

 یجکباو یکلو اهکر دوب یرسكنفلداو ET ءارک اودنکن رظن رکا نعل

 5 اهل وا هلب وب سبیدرررو باوج وبدر راوالوبتم هتبلا ه وتی غوا هسزالوا لوبق هپ وت
 ناک دخ زا یکیمک هک رهرک هدنرا هفت م دق كناتساک که لوامولعم) لم اتفرولوا قسم نمو زالاق ا لطم

 فلاع ل هعسل ع دقسب )ردعقاوهلتردن یکیزس هطباراما شع ود یکیهک هدتک او ردقاو

 كنضام هعصرد ههاامادا هرم فاکراک ) ؟رددتفرشم زاب فلاخت هیتتس*یانعم رلنزاب
 قالخیب رک راک دی شاو هئسانعء بدی E درو رب هتسان م لعاف غلام ر واوا قحال هل رخآ

 هسا یھ را هغو روفغ ی ؟ راکز صا رواوا ق حال هنسررخآ ی د حرص صا هکرواوا هاک و اتم لیعدیسنا در ۴

 روس اراک ار ز شابوس اط هدا ز نیید ن اوم کی تلا رمشک ی ؟ راک زوماو قاکو یعسو یر ورسو

 لاعفا رد رداصم ءاعسا ظافلإ یک دابا رکذوبو ) زالوا لخاد زکر ه هو 7 صو ص۶

 ید رادو ) العتسا ف رحرب هدنظفا درادر ) ردم واهءیرل یا هدندناعم یکیدر وورداکد

 رلذماعوط هج وا ندداتسا ی رایوغآ ی انءمرلنرب و یتسانع«قعوطیراق وب بواواندنتشاد

 داوح ) ردعجارراکهنک دن رم نیش و ) رد هنسانعمدش و * دناوحم شزاب ٭

 نا ن دا نم ۶ دنک ضارعازاب * بس 1ا نار* ارفعو ترفع باط ن تتاغدرت هم صا لعف

 یرازوعرمطن * دناوم ا )رک هسردبا ضارعا لص اح د: ضاوزعا

 هاکایراز و عطل اڏو دبع هن نعي ) رد هتسانعم یداکیا هدول یراز 5 رب بن ف طع

A6هکر دو یلوا اما )رلیدد ردرلعراطم لعف دناوخم یکیا رلیضب ) هیلیا ترفغهووُهع توعد  
 رد راک ر شم باغ محال ءراضم لعهد هغيصارز ) هلوا یر هفیص بناغ معا هل هدرب ییادنا وک

e 

 یمعالد ر

 لع دبس نا در

 هجا هب ول توعد هلع ضد عل هد د یا ها یادخ ین دد # -ِ ل هلو 9 + اڪ ق

 هات EY E o هل سالو یدبعن » تیکسا ییکنالءاب # هدا لح

 یصامل و تیا )ردع هت فرح هدن و دد 0 هسا چم را هش شرف ر دي عج كالم ردتغل 2

 قاعتع al تریعسا حس فرح نم ( ردکعد مدن وا ند اب لاعفتسا رد هدح و ماکت سن ق

 لاحفرحواو سدالو ) رد هیلا فاصءر ور ال هدحو ملکنهرعصاو ) دنسانعمهدش ردلوقدبع)

 كنآ هکوب لاح مدنانوا ندلوف قق مر هتشرف مب یا هیدیلاعت یادخ ( بکرت لوصح )
 هک هوا مولحم )ردکعد مداغاراب 11 1 ى: ا * هل تر هغ درود # قو یسدنفا یربض نذ

 ید .عابح هدنحادحخ سد ی AE او ریغت نالوا ضراء هناسنا ند E مذو بی ڪا > ید ر

 شالوا e و*عیلیصاح م نالا ديم و یلوق نب یل ) رد زا ندک_طا كر یکلیا 3 مهآ ان

 شاوعد * مدروآر شنحاحو مدرک تاجا ار س وعد * ردکعد مدیا تبوعع 37 نکبا

 مدرونک یراقو ر دکعد مدلدا لصاح مدروآرب هل هد هرعف کیا ردءحار هر هد ھت رع نیش

 یک کدو رد هنسانع- عوف ربع هساوا ق> ال دن رخ | لعفریعع هک هلو | مول عمر داک د كعد

 ردهنسانعم قوح رایس) لیلعت فرحا * مراد یک مرش هدن "یرازواعد "یرایس زا هک *

 نیم م )رد هل وب هدهدیراز )ردشلکنوحاتفا صا مات ع هرم ۵و رد ر ده فرحابو)

 شود م راد م رم ی ۵ہر هنعس نکا ردلاح تادا هلا 13 ً ءاه یمه ) هس اهم اح

 یتجاجو مدلبا لوبق یت : وعد ( بیکرا لوصحت ) شا وا عقاو ی ک نايزا هدیضءب و

 طء

 ( لصاح )
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 | *راکدلوا دخ فطاونیب مر x ٽي .* مرانوا ندنهاررازواعد قلقوج كالوف ارز مدلبالصاح

 ندندیدندندنب رد رمالعقنیو )ر دلو هدم م ده۰ كن مرک *راسهرشواو تسدرک هد هک

 یدلوا لوص2*یرلارا نوا نزو ترو مردف وطء هم رک فطا )یک یکیدلبا نظراطءب لکد
 هن-انعم ید- فا راک دنوادخو دنوادخ) رد هیعال یفاضاو رز رد هتعالم ف طاو هکلیا مرک

 رد تسا هدرک ی لصاكنسدرکر .لوعفم مدقمكتسد رک رده ندهانک هنک )رد هدهراوکرزب و
 زالوالخ اد هلهفرمخ تادا ارز ردذعلوا فذح هبلتحم رمه هلیسرء ھ نوڪ نزو ترورمط

 هنس اعم یهووهرد بناغرعوا )لاح قرح واو ) هنس انهم شانار دعسق ندیطامهدنول هدرک س )

 (تبب لوصح) هنسانعم نفناتوا یک ههیشم تفصردیا هدانا هایم درر یک كبو راسراسهرمش)

 ی هکت) رد راسهرش لوا هک و لاح ردشا:'هاک لوق هکر وک نفطاو مرڪ كلادخ

 دالا. بنذی نم ناهس هک شم رروب هدظعو یان هک رو وا تاور ندب زار ذاع»
 * كدا قح لا دىع ام رک د دره ت دامص رص شاالح هک نافکا ۳ * وه ییهسا ۳

 هللا تب هک ) هرزوا مگبواسا ردءج ثادا نولو فلاو ردە ےھەو مز اله فک اع (

 رد-ه> ار هادخ نیشورد هئس ا|ضم تطع لالحو )رد هست اب د اضا هل الجو

 یفاضا هل داع ) ھ:- ائ OSES ارد ردصد ندناب لیفت رمصنو هلص فرحاب رصد

 3 د رل دار ارا دنفزنعم )رد_تفاضا هال وعقم لر دصم عا )ر د هيمال

 توصتم رک تک ) ردرغأا ع کت یام لععفاندبع) ۳ فرحام) قار | ناب فرح

 با م دن هر زوا فوصوم یفص سد) یدیااعح ةدابع هدنلصا كتدابع قح ) لصنم

 رد ص یاطخ فاکو 5 دوصلا لا تفص تف اضا یدما دفاع رب ی یقاضصم

 یرلتداهع رلتاوا رظانو مزالم هنس هک یبطع EEE لوصح) رداصت«رورح

  كنس نعل )ويد لدم هدیاتدارع هلتدابع تحرک اکسزر برات هکر درل هَمعمو رةم دنکلکسکا

 هک بودم ریهبشلاج ههیلح نافصاوو * ردکعدلدم هدیا قالوق هتسیاشو قبال هکغاواوا
 ردکءدرل دا فصو ندنلا كن اب برطرداعاف مسا نافصاو *# كفر ەم قح لانفرعام

 هاج ور دلدل یفاضا هالوعدم تالعاف مسا تف ضا ه هیلح ) ردءج تادا نونو فلا

 ردردصء ندناب لعفت رګ ) هلص فرحاپ بمب ) كلزب یتمب راررد هنیز هیل>) هت اپ تفاضا
 فرح ام) ردرمحت ناب فرح هک ) ر داوعفع مسا بوسنم) كود هنریح یلصاح) اوا مک

 كتفرعم قح) یوعفم لصء بو ص: درع فاکو )ر غلا عم ملک سةن ىضام لعف انفرع) ی *

 یکالزوک NET یللزوک كن ادخ جد ( بیکرت لوصح) هدیارعار دک كا داب قح

 راوازسو قبال اکس یتسزپ هکر درلرهلیوس بواواربم" ین ) ردرلبوسنم هتریحراپ ع دا فصو
 تر دقوب هدرمشب ) نیس نس هن نایب هلیکا یال اکس نس یلص اح ) كل دم هلب هبا یک

 نع نوفص اولا رگ# ك- رعع یرولا ماصخعا * رد ےکح یاس نا هک ردقوب

 اک قم OE رەد قح ك افر عام رشد اشاو اتیلص #0 ك
e 

 رده ند رکاردطرشفرحرگ )* راب دی وک هج نا زالد ی # سرب صشزوافصو

 ردس رع را اک را رید اک 6 دز یتنک اوت زا تم ا دک ندا ےک دک اک و |

| 
 ن دزا هد رغم ءازز )رد هل وقم لر دص م یفاضاوا فصو ) تدحو فرحأو
( 

 هم ا اذمع نهردر دهه  is Eنر دن سر, ر دعرا صم لوف دسر ) هم ۱

 رد دا رم ناری و هلاو هد رل رب یک كوب ) را رید هقشاع هدنرل «رهزور لد ی )رد؟6دهروص
  Eهدد هندن دیوکر دعراضم لعف دوآ )رد ماهفساتا دار کی د هن ه>) فورعم

  ( e)س (

 یلع دیس نادر

 یدالو

 یءالدز



۱۸( 

 ییعع هے هن هک وا مسا هد لود هلعما رد ک شم طا زاب ) ردکعد هیاب وس هل و

 هتک (eS) ادا هدول هک ردلوا نالوا ءالمو باس اتم هم بولا اما )ندارم هد لن

 ( بل لوصح ) لم اتو ردلباق هکم رب و ید ر انعم و ورک ید دا هلکر دج رک۱) هلرا

 در د لب فصو یادخ هل تهیه اکب یعب) دسر روص ند ققصو ا اد E رکا

 تاذ یب اک یعب ) هر و ناشد هنو هلی وسمخ هل ندناشد یت ناناج ناربحو هلاو شاع
 ناکتشک) *زاوا ناکتشکز دایر * دنقوشعم ناکتشک نامشاع * نم هد فصو یتفرش
 فورعء قوشع.) ردکعدر لے ماد ردشعوا لادنا هر هیمخ فک یک ءاهرد.هج كن هنشک

 نکیراف وب تدل بسم داننر )رد دیقم هن 5: E عج تا-ا لادو نولو

 یاب هساوا همه هدنلوا هک كن هکر هک هل وا مولعم) ردکع د زاعخ هدلاسعتااما ) ردکعد

 (ایعواس )رولوا لادبا هان ءرمه هساوا لصاو هنلوا هیفا نوایو هرهان ماو هلآ موسا

E 

 ( تب لوص ( زر د توص ھڪ رعردتعار«مغممهازو هل !اززاوا ( طو>ح ف یک دناتو )هاب و

 سد ) ردب رالوتعم تقوشعم رلهثاع راروص بود 2 ہک ات و کالوا تان ندتهح اثعم )

 نول هدرا ی ؟ دنفوشعمر ردلک در داق هدصو ینو ) هد فصو شک زا رعچزاو اند رللوتعم یر ورس و يم ال در

 BE EE اصتا یبهزاتار دون :نزا ریل دیار دقت اصا۶ هرم ر هلت 3ام ثالادو

 ند هللا ءاباواردگعد بلق لها لد بح اص # هدب قرع معین را رک ردودو هدر ورف

 لوق گاز هدر ورفرس) ردرایدنکے غ ترمو>ح دا رح نداد تحاص هکرلردید و ردنراءع

 | یفاضا هب هبا ره رار د ناب رک هسرافو را رد هاش بیج) ییرمص رغ بیج و ) ردیح رمص
 ۱ دعا ا نعل بس اه هدر ورف) رار د هغاوا تعارو بلاط دص د ندا همقا هر رد هست ت

 نالوالاحلها رک ه-) ردرابع ندکمکح راقب نیشاب هدح الطصا اما) ردکعد یدبا شعلیا ۱ یناکو مس در

 رګ )هلص فرحرد) یطام لاحتاکحدوب و) ردع ند.طام هدرورف) ردتداع كرلفوص ج

 لاعقتسار داوءقم مسا قرفتس) رد فا تقاضاو زرد هعالطا هیغ لاوحا هءشاکم) ارد

 لوص#) ةا یوم تروریص ردکعد و. مار یکم شلواقرغندناب

 اد: شاکم ىج د هرزوا یرلتداعیدناش ه چلتا هد اد د هیقاره سابیسر ندا ڈ م لد بحاص(بیکرت

 ENE SDA کن *یدا شلاطهنسابرد فدک اع ی یدیا سو ق و هرم هن-ایرد

  تمارک هفح هحارام یدو و 16 ناتسوآ ناو تا ED یکیدعآرا

 ضع! ناب فرح هک ) رد هتسا ندم تڏو هل .مک فاک هاکو)ردنراشا مسا نآ ءاکنا * یدروا

 ۱ ورک دمازاب ا)ر دههْشاکم مع دارم ندتلاح نازا )ر دشاوا مفاو نوحه رب هک هاکنا مد منه

 | یرب هلا یک, ) یدلک هلاعوب ند هف-شاکم ماع لوا یلصاح ) یداک هوعک اع یی ) یدلک

 | فرحاب قیرطڊ )رد رل دب رم هد را رب یک كنوب دارم ندبات ) ردکعدرب زماناما )دره
 هفطالد) ردکعد هلاخانسکهدنو ردردصء ند اب لاءقنا طاسنا)رداوب قدرطو)تبحا

 ۲ زدلخ اتسک كا! د تمارک ندننهش دیر و الیوس بدانم هلګ رل د هلق رط ح | نحو

 | زسواو یم هلواو ناتسوب) رداع ازا یکی یلعاف تفک) هلیقیرط ح |نعهک صوصا ىلع
 | قرخت-م لداهدنا نس ا اتسو لوا نع ی دو و تفص طدار فرح 25 )ناد رع

 هنسانءمایرد هلص قرحار) هنسائعم نڪ ردکعدزام ارام) ردر عت ند هغشاکم ماع یتبداوا | یرو ہو ېلعدیس نادر

 | نس هفح تمارک هردشاک نوحا تفاضا هزه و رد هلا یتفاضا هتعارک ناغهرا هفت

 ۱ یدید ردکءد لدرونک ین افرا تما رک هر نسا: هد ورل, دا ۱3 روح ی -فاضا رایض»ب)ر دکعد

 | رلیدیقوا شاکیرلدابقوا هلرع كواو ردکعد دروتک ردیضام لعف هلی كواو یدروآ ) ۱

 ( لوص )



(۹ 

 نا ةهرا ۵ ۳ هل هز دا م es لوا یدلب وس نا: ی ییهرب ا

 رطاخ* یدد LE ی ) كدزوتک

 رطاحو فرظ فر>اب ) رطاخت * اراعصا دیده ےک رپ یتهادیسرب لک تخردب نوچ هک متشاد

 رد هدحو ملکنیضاملعف شاد ) هر رب هنب رف شاد ردزدم ملکتم رب و هنس شود هلکوک

 ۸ تاعم هکنوچ رد ل الك تادا نوچ رديا ناي تغودنوط هد رطاخ یی ناب فرح هک )

 ر دکعد ج ءا هل وکس كناخو ی مد كنارو هلن رسک کالاد ت>ردو هلص فرحا تخرد (

 مسر ) شایوسس هلاز نیید دز فرح لابقتسما فرح اب مسرب ) ازا رد هیمال یفاضا هلک
 رب ) تدحو فرحا و )ردکنا نماد )رد هدحو ماکنم ع راضم لعف هب رادعت كنسو كنار

 یبا ذخاندنردصم ندرک ندندینک رد هدحو ملکتم عراضف لعف من ک )زد هتنااعف هاط

 ۳ یاهویرسک كلادو وكف كناه TT کر )رک هذخآوم

 صرص2فرحارو) رد هیمال یفاضا هباصصارددا رح ناغءهرا هدنوب ردتفل هلذ دم یاو یوکس

 نوح هک یدبا مدنوط هدّنو هدعرطاخ هک ید د ه:خاتسک دی ره لد بحاص (بیکرت لوصح)

 ر کار ن راک لوا لوا لصاو هر هلا رارمسا هد قش اكە اع یا مالوا لصاو هک تر3

 نددهلارارساونتاع-نال ا و فک اکی ۰ دلاع لوا یھب نوح ا ناغ:را هیابح او باصا مملدا
Eمدص ىن هل مدیا حاضباو حرش یتالوا راح یب ا ناسو ی دھات ہحاو ناععا  

 ےل وس بوبا غیرد ندلارا یتالوا نکم یاب : و فذک كرا رسا نالوا فثک اکب کب هکیدیاو

 مدي يسرب )لیلعا فرح نو>* تفرتدزا معاد هک د E نانح کیو م 2 سر نوح < *٭

 لک یو )ردکعد م دشرا ندندیسر ردهدحو ماکت ىضام لع مدیسر) دات فرحا

 ردشعثودواو هل کر ا ها نوحنانح)رددیقع هتسههدانعم معرد هیم ال یفاضا

 نایفرحهک ) ردکعد یدلبا نارمحو شوهھدم عي یدلیا تسع درک تسم) ردکعد نیاحا

 ییعاف تفرب ) رد دیفم هتسد هدانعم مع راړد هد قاقاد ردکا نماد )رد دارا و نانح

 تسم هب وش یب لک یوب مدلوا لصاو هاک تخرد هگنوچ ( بیکرت لوصح) رد نماد ريع
 هل نماد لک د لک هکیدا وا لاجر اکب ییعب)یدتکن دملا نماد ہک ی دلبا نارمحو هلاوو شوهدعو

 ندن ییبارز) اک د كلام هکمرب وري ندنااما)یدا وارسم تلص واکی لصاح) یدنک ندمداب

 *زوماس هناو ,نقشعر هس غ معیا# (هعطق)*یدروربخ ندناوصوهدنو حش ترضحراب دلا
 ندارد هیمال ت دا طا ویدانم عس و ) اد فرح یا #* دمانزاواو دش ناحار هتحوس ناک

 کا هم ع یهدناد ارس رداوا نالانربک ۱ هدراعا ارز )رلذعد رد لباب دا رع هلا هسپ الم

 هلبا هرمن.کح فدراءت ندنناب لع رد ردصم هر کس كنشو یرسک كنيغ ى2 )9

 رروا هععس شان ودنک هکر دکلک هدو هاور )ردت مح طارفا درامد رهشا نکل )ر ددر

 لک د ند نتخومآ ن دند زوما ردبطاخم درفم رها لەف زومآ ) دیک ات فرحاب زوما )
 ر دعس ندیضام ردکعد شوک هتخوس ) هه اور رد راشا نآ ) لیلعت فرح هک ناک )
 یربخ دشو ) آدم ناج ) صبصخت فرحار) یک يکيدلبانظ راءهطب ردلکد لوعفع مسا

 ردکعد یدک راد هتتس اسعف تفر هدنو دش ناور هب یا داو رار د ناج هب یاویح حور

 هرکص ْند دیفان نونو ندلابقتتسا ها ودن شلوا لک هنا همه دماج )لاک ف و )
 | یناب اج قشع نالات لیلب یا ( تد لوصح ) شعا لفاغ ندلا دنا نیبد رردا هدابز ارب

 یناح هژناناح ق قسع را کز هتسخوس "هناورپ لوا ا رز هلا لع نداونر کوا ندهناور

 ییعالدر

 یعالو ىلع دین نادر

 کو ئ رورسو



(۲۰) ۱ 
 سسس سس

 کو لاح ی دلوا لکو ىدا هلناناح قّسع نعل ) یدک نافقو دا رفو زاوا ندناو یدنک

 یعم ییاوعد یاب و هقداصو هعشاعیب هئاورب ت E N نا

 دشریخ کار ناک # دننآ ربخ ی شبط رد نایعدم نا # شلیا هشت هب یعدم نولبا

 ییلدم لصا ندنالاعتا ردلعاف مسا ی ءدم) ها لم ردنراشا سانا * دمانزاب یرمخ

 فورحردفرح الو ند هروهحم فورح ردقر > لاد یدلوا 2 لاد لاا ءات لبق یدبا

 ماعدا هلاد لاد بودا بل لاد یان نوی و دو ۱ عقاو دعانو رفت هدامهش ند هسومهع

 یعدم لوا ژردیا لالعا هل و ییناقتشم راسویراضمو یسضامیدلوا یدمراب دلبا

 رد )یدناوا نا ررکم هک ردمج تادا نونو فلا) رربد هنایلوا قداص ه دنساوعد
 ه دماوح یایسا ر دنلتس تادا 9 ر دعحار هادخ رک نيش شالط ( فرظ فرح

 ر د دنا ناربخ ېب یلص ) ېک ناناوا رک ذ ی دم ر دج كربخ ناربخ ) صوص
 یللصا رد هبات قرح هرڅو ارز ردقوب صا كن زوس سد رددوا طقاس هلاصو هر

 رد کار سکاا هک یریدقن ) هسکردقم ردتراشا مسانآ ) لیلعت فرح هک ناک ) ردلکد
OEDفرح هاب رس کر  A 

 ییعالدر

 هسا عمو رک « وا زاب ) رکنت فرحا و) ت دحو فرحان یربح) هسا راص ردکءد

 زوم هل دا عن ق را ین یسراف هژوا 8 دوعا ا هک رد زاحو ر داباق هل وا

 لس و ا رلب راد کح و رلیءدء نیلا درع یاوعد وبد زا لصاو وب ( تس لوصح )

 ردررمخ یی هد: 2 یا رطو باط تواسا زوده عل ) رردشدادی وربخ یی هدیفیف> قسع

 ندنالوا رادرمخ تولوا لصاو ۳ ر )راو لاعحا قلوا رسهماه هدف هرلزوب لوصو ماقم سا 2

 رد( هلا ا لک ار زر ۱۳ رو راهرو لوو ی یا یدرپ

 ا ت ۲ 9 با ی یدنک هلا اب لوا کا هتسلرپ ندنا ا

 هدنول هسا: 2۶. ردت# ازساو هلا هدول رگددو ۷# :رگید # رد هدنو> كرلنوب )یریغ ےھذر ال

 دا هددک هح رهز زو * مهوو ناکو سایفو لاب .خزار رب یا# رک: دة عطف ینعل رکعد د هعطقرن

 ر ,E رتر)لیطس فرحرو) المت سا قرحر ) امت فرح یا *عءا داوو مات ع دیش

 كزهتطاب *هکردم تو لایخ ردتاعتم هرترت زا ۱( ی شا عقاو ید

 ی ا نس ر سايق ) رولو ۳ ا N ردد هنطا

 هد هاب یی هن رب هکر دهسانعم زظ هلص ك (EOD ررد هکم ردشاربارب هب هنسدرب

 فرط هد هاب ی هثشو ور .دیسد ر کا هنطاب تو لابخ هد یهو ) رربد هجارفرط

 ترد یکم دنلقام ییدع!ام فطع فرحوآو و ) ر دیضعت كنظر رد هحوج ج
 یج تادانوه#ودلوای سر ۔اھ یرخآ ردمسق ندیضام هتةڪ) ردا فطع ه فاش

 ترورض رد مت« ه دینش یربدقت ردناس یدنا هنفک ع دینش) یدلبا دارا هلا هلت “ربه

 ا ما هدناوخو ) یدناوا كر ۵ اڌ “ رغ 4 ر ءاه نوجا نزو

 هزیمو لیعا ندوک و تفك نالوا NAE لوس عمو ناد زا روک ذم کت یا (تب لوصح)

 ساس دن نلس یس هروح صاح ( نیسادخ هرم ت دنرل کک دلی وس E س

Eسا ( ر دعقاو هلدطع واو 7 دیش هد ۳ صعل نت هس ک ئ“ یک تاک دلب  

gig ggg gg gg ص 

 ( ندرمفیدشا )



E) 
  SSکا ۱۳

 رک دیسر رحاب و سا ماش سل * ردکعد نیس هزم 3 5 ودوواو ند رح دا #۷

 1 ردوک و تشک ,سلح یر د-ه 5 دا کم مسا سا * ۹ 21 اموت فصو لو نانڪ ام

EE Eا وک و تفک نالوا هدکنافصو 5 ( فو رعم ما A)رد ضا لعد  

AEقساب عم ی هنسانعمهراصردکع د یداواهدنو  EYالیصفت یاب هدنغودروب  

 ن فل رردرضام لوق دسر ( هلص فرحابرخاب ( فطع فرح واو ( یدلا رو رم

 ۱ ول فصو) ی تا وه تالذک ردکعد نیلکا نانح) دکل تادامه نانیمه)ر دکع د یدشرا

 1 (تسلوصح)ردککدرمشااق رد دات فرح هره هن ا هدنام)ر دد ضا هناوعفم لرد صم

 ولو یدلوا ماسک یسلح لاقو لیقووکو تفک و تع نالوا ۵ نوبت درو تاد کات ترات

 كنصو سن رشت یکه دس ساع ء ادت از وئهرو یدشربا هناناب و هرخآ رع هدااقو لو تع

 هدا واو )زرد هللاالاهلاال ) هدرخآ دريد هللاالاءلاال هدلوا ییصاح )رقاق هدنس ادعا

 2 0 1( كدرد دحا ء هلا هنااا هدلواو)زرد دحا هللا وهلق هد هد رخا) كد د دحا هللاوه لف

 ۱ ره ا ءادّم دا * دکلم داد مالسا هاش ا دما * زرد یاد هدر رگ

 رب د عن عدده نا فر هرات هاشداب دما ڪڪ د ی۶ل راح قلوا ر دقت رخ وم ءار هو

 م )و هاړماګ رک ذ نا یرردمعت هل .دنروص یکیا لود > اط ەر درد امت هدكملتا

 هاشدای)رد هس م هل يج یاصوا هدنو ندخاب عر دور دصم ی یر دند یدرق»

 ید اندنل و قفا ضا دتعص كدوصوعء اح داو ) هتساءءولوا هاش) یداداپ ها لیلا

 ۱ هاشداب) تویلبا تفاضا دد وصوم یةص ەن بودا عده هن رزوا فوصوء قتص هرکس

 لر دقن فا مر رد هيمال یفاضا همالتسا) رز رواد ییعد) هنسانعه مظع ظذاح رلید د

 ٣ رددوا عقاو هداعد عقوم ندخاب لعق ردلوعفل نیم یا دل ) مالسالها یعل)

 ردا ا هدّئسسب تاطاسو e رد هلک كيم هدنوب کالم )ردکعد نوساوا دی وم

 1 هل. كوه رد کد نوسلوا د وه ینطاسو ییکلم ردیلع الا نع بنات كناعف دلخ )

 L لیچ رود *# ر دلک د لم« سم هدرلادعم و هلرمسک هکر د وب رهاطشعد بیگنییدر دفا هل مسکو

 | الاد ہک رک د ۹ هتدر نیمز طدس) رد 1 شن تبصو تسا هدا2فاماوع هاوقا رد هک یدعس

 لرجح) كمروتک هرطاخ هندو یر رار د هغکا هلا لک وک هالاذ مضو) رارد هنکا هللا لاد

 ےل صد ؤیطا مساوردب را رش صاع كفا وم ترصح یدعس)رب د بو> مم) ردکید لزوک

 نیعشاع)ا نا طاس ی دوس ترهح رظذرس هکر روج هدنیفام كغ ترموح ) رد داا

 | نوجو)تسا.دوب مش ترمطح مداخیدعس مش ترضحر دپ هک دنوکت دلع نا چ زور چ
 رعاورد چ ترطخو) هد روآ حش مد ش رد تسا هدش داوتم یدعس تربضح

 ندا باهش عشوادش رهام ا)میدآدیبصذ مهودب عد رک شن ار قڈ ع ہک دناهدومرفو هدوموف

 || ل یرکب زوب حش ترمضح هکید د رایطءب ) مه>اورا هللا سدق تسا هدوب یدر ورهس
 هدنر ناسءط زوتلا یانو اما) هللادنع (یااو) یرازورایضءب ویلازو رلرصءبو) یداشب

 | * صارغ تشک تجر یار درد هک * ٤ج ماشو دوب لاوش هم *صالخا یورزادشزاورپ
 ۱ رب هناسیفاضالیجر ( رصاخدش جرات نازا ده ناصاخز )فک توفلاسهدرسرپ یکی

 ندوه مسا مو ء22 یلرقام هدو طواو یرما یدااق و تواواقذدح اھ ن دلا مع سا ترک ناز

 یداوا خنوهغعو داوا یوفش فرح هدیسکبارلب دلبا لاد ا هی یواو هبا ید وب ےسا یربغ

  ( a)س (

 ٣ ردوح# ی دوس و لا حور یا (هعط) رووا مهد ندنک رات یافو هکع) شاواعقاو

 | رددود ىلصا كو رز ردم عج هاوفا) تص طبار فر لرد دمال تقاضا هب یدعسو

 | سس

 قم الدر

 کلم یدوس



 ییمال در

 یدال در

 یک" در

 ۶ و لع دیس ندر
 ق اکو یرورس و

CEND 

 ماوع ) ردکعد ر نغارابد د هاوفاو هب وق ب ودا رد 41 صا ده دا عجاب و رص سد

 ینزو لعاوف رد م اوع ىلصا ندنفع اضم كاب سصذ رد [صاخضقن هک ردماع عج

 تسا هداتفا ) رد دا ره اع. قلخ هدنوب رد هلو هدصاوخ هرزوا یزو عوج یاهتنم هرزوا

 یس ها هلا کالا هلیرسک كداص تیصو)رداک د لوعفم مساردکعد شود ردع ند.طام

 رونقوا هلك تااخو یگ كننس) هدنس هفاق نسلو نسحو نم) هلواروهشم هدااع قاخ

 ردزناجهدسیکبا هدر رب یریغاما ) رونقوا هلیعع كلاخو صف كنس هدنس هیغاق نکو نی اما )
 تفصطبار فرح هکر ردعحارهب یدسروک مری نیشو) رد هیمال یفاضا نت تیص

 یزور هلنءاضا هئیمز هد و) درد هر عساو ىنعإ) هر ك. ڪک هلرصف كنابطاس هو طیسب)

 ِ مسا ردکعد شم کک رد ندیرضام هتفرر هنسانم ضرا ردر نيمز ردشلوا دام

 هلص ءا یخ رد هد هر و يا ) ردلکد
ک اب راترپ و ییسانعم تد رط رد هسانعم

 1 سم ک ش

 هن رل رغا كول اع ہک ی E ییعد) یسالر ارو E e نیک رپ لوصحم)

 بوغ رو لوبقم قعل )راک هلناترعو لضفو هلاکو مع هک سک ره یتا عی )رد شود
 هراند ماع هک ی زاواو یواح ییصاح یس هو تیص كامو رب زن لا جد ردلاع

E.تان ڪس اصوصخ ( ا اب یني شوا  E1 ۹ ران خب بیلا بصوو %*  

 7 قیساا بص طل رد دشماو اهل طم هلب را رهق كداصو كوا بص * درو رشوعمه

 هرکصا دن ارارسک یانوا قافوا ساتر وا مغو یکباینعد ۳ رغوط هدرخ نشماقرکش هکر داوا

 هدرار و راردا نیر زتو بدئرت دنا قادطر ور راب وص نغو 3 6 رز ردنا رەق یراهراب لوا

 تالک ما . ر زوا 0 رکصا دنا یک یرلکدابا نی رو بانر” هد دہ س ینهوده هدو ا یعل

 رکش نلدردنوک هدب ولاساوب سد زر ردیا لاسرا هر یرپ ررمس یی وص روخو
 كند 2 یفاضاهدحور) رد هیم ال تفاض ار ار ا بصق)هثشم اق

 تادا رسنولو هللوئوحو ) بیک ا تادا مهر تفص طبار فرح هک ) ردت اک نب ریش

 ىح كن ه6 نیس اما ) ردروهشم هلی ز هع كذاكو كنشركش ) هنس انعم لثم رد هیشت

 ردکعدراریرد دا مهرارتساهدنو بناغ عج لاح دنروڪ) ردبرع هل ک9 د دشم فاکو

 یک ب لا بصة كن دعس ید (بیکرت لوصحم) ردک«دزرواوا ذذلتمو مفتنم دار ندکع

 عقم هلکنا بودا لوق هللوبف نسح هک یی رازوس رنو ظذ نع تاک بوغ مو لوبقم

 هدنترابع باطلا بص3) ردلسمو ززعم هدننفق كسکره هک رازو-ییصاح) ررواواذذلتمو

 هعقرو *ردبا ث اربا عادص هکنوهلوا تافتلا هنس ییعبالام لوطمو لصفم كارشزکا
 هات هدن رجآراربد هنس هراب دعاک . نايزا هدنوب هعقر * دنر ییرز دغاک نوح و اشنه

 E راردبات انا همت هرحهر نوعا تفاضا هل غاز هدنلکش یعسر ءاه هطول رم

عب) ندنا لامعا ردل وعذم مسا هلردهف كنشو فو ںی د و كچ
 ۰ 3 ندا یفش ءاش ذا یی

 ۱ رد هنسانعم دا ااو قاخ هد ) هرزوا یزو تامرگمردیس تن ص توه د ماللازوم*

 ۱ هک )ردهحار A یدعس هل . نيش ) رد را ل زوسرنو مظ!نالوا ادب و رداص ندیدنک هدنو اما)

 ۳ اه و a رع ف اک دغ اک )رد هالا ت ادا هلو ن وج ) تفص طدار فرح

۳ GIT 7 1۱۳۰۳ ۱ ۱2 EES 2 

 3 سو هل وتلاردک رغشم طارز) ها هس؛ المان دا رد ۵یه ال ییفاضا هرز ردفور روم هلا هجوتعم

 ۲ ها هد هد یو یلامت هلل ءاشناردکح هلک هدرارب یرشو هد: سس 4 3 9 ۳ :)رارد هی دا

 ییرشهار هللا سی )رسا كاياناس> | ه هک رب هاشدایر هکر داوارز دغاکار ز) رددارع ۱

 ( هکررو (



)۲۳( 

 رد راذوس رش ود ها ردق و ندرهش نالفاکس تلبا ها كر نالف سا ول راو هکررو

 ند هناخ ب ودنا. لاما هش بشه هدل وا ردیاملست هک احلوا ردلبایدغاک لوا ید لوا

 دج االمویرال الم ردا ےہ لس هر ؛عقر بحاصبودناح طا ردقوب ناک د ندناک دو هب هناخ

 عج لاح لعف دنربیم ) رده لو هدناریا ن الا نوناقوب هک ید را ررو ییا المو یی وز
 د( بیکرت لوص ) هرزوا هجونالوار رهت ردکعد زرد ارد دا رهرارمسا ه هدنوب باغ

 فیرش مماونو ام طخ نوا لییصح هخ ایا هکی زهرابدغاک یب د زانو مطا كنیدعس

 سد رد روک ذم دارم ند راز دشاک را ردلدا هتکا+ ره و هغاحره بوت وطم رک هوز زە یک

 لجواتغالبو لضف لاکر * ردتالضفک نوسعلوا راتعا هنن راک دابا اوشع طبخ كحارش

 رولک ندا چ وا رد ردصم نعي ) رد هئسانعم ماع هدنفل لاک ) العتسا فرحر * درک ناوتت

 عد ) ردعاهترا لصف ) ردعلوا ما هدف مو عدا رم هدنوب ندنرلباپ عو )نسحو )رص

 رد عقاو فقاضم 425 لاک هد دک کا هنسانعم قاقن را ندتو رعد و ع ندنلاثءاو نارقا

 كشر | هدتقل اما )رد هن :سانعم تحاص هدن ول تغالب ) شود هل هطع هد« و

 ریعدوا )ترا هکم ر وک ی دراي 5 اعم كا: هلتء,دح قعالب و تحاصخ رد هنا نعم

 نالوا هدننرق كنسنح تاناویح هلد سس كعمو یخ كناح لح ) ردعجار هبیدعس )بئاغ

 هدنسانعم تفاضاو تتل هدرا رب یک كنولاما ) رار د هلصاح نالوا هدنر زوپ كراج اوکو ب

 هدرربیک كنواما ) رد هنسانعم تردقو نو3هدتغا ناوت ) نل فرح نون ناو ) ردات

 تیلابعتسا هحار هدناوت ارز )رد هثسانعم ردصم هدررب یک كيودرک ) ردنرابعندناکما مدع

 رداهدافان سا: هدتیردصءهساوامقاو هر کصا دلبقتسهیصامهک ردهررقع"هدعاقو) ردظومحم

 5 ۳ ۱ ادم ا 4 ( ردکعد زالوا كابا ییسانعم درک نامش نت

 ی رص لوعنم درک ناو لجو ) رد اووطءدو یفص كلرجرکذ نالوا رو
 لصفو لاک كند غك یفاصواو لاوحاروک ذم ك دعس جش( بکر "لوصح) ي £ رر لاکر و

 رداکد ندنقاةصسا كنتاذ یدنک فاصواو لاوحا روک ذم نعد زالوا اا لح هتغالبو

 :la Ji نسحوفورعم هل: البول ضف لاکو روهشم هللا ليج رک د د ک یدعس جش ترہطح)

 بطقو ناهجدنوا دخ هک ل ب ردشهروب هم دقم هاش دا دمار ک د ن یغي داوا فو صو ءهلتاف نص ةو

 ۱ ی رکبولا ندلار هطم یظعا کیان مط ەم هاشنهاشناعالها رصان نایلس ماقم عاق نامز ۹

 عبي TEN ا ۳ طب تنا eT هنع ضرا بر ەض راف هللا لظ 4 نیل

 LINES د 1 ارکوا تیک وا ص اوخزا مالا هفاک مرجالهدومن قداصتداراو هد ومر د

 ناب فرح رک ) ردلجتمم هدم 27 ردتر ع ظل ردنارمضا ت تادا لب * مهک ولم ند ىلع

 تسا هدرکر ظن تانعنیعیو ) ردعقاوادیمو ردیسا هتسانءمتالامو بحاصهدنوندنوادخ )

 دە قرار ) ردیتفاضا هناوعتم كاع اف مسا یت ةاصا هلاهج ) هعلوات !فغر درب

 هر ادهدکک در < 5 هللا راکرب بط ) ردقو فطءفرح هدر هرعذ ناک یرمغ ندهرفذول

 J اصتم هنخ رح كم رک دورار د هب هط#ن ناروطینادالراکر م دنس هتروا

 رغرو ک ندرار و هکر د,طرالات یسرب ردراو یبطق کیا هدککلفو زرد بطق هداک ارردنود

 یقزاقرومد رار د یاس تبطاک او روتنروک هکر دضرالا قوف هدیسور راربد ن وج بطاکا

 | فرصت هک هش رب ندیغ لاجروزا لوا بورغو عولط هدنا نوهکت ار دیلاع بطفر دز دابیرلک دید

 | بطق هی هبء السا نیطالسو ) ید بطق ردلاع رنا درادم عب )رد قلعتماکا یلاعت ها ناب لع

 یجعال و لع لس نا د

 اکو یهو یر ورسو

 اطم



5 CED 

 ہلاک ےس |كلعاف مسا یتفاضا ماء عاق )رد هاب یفاضا هنامز ك هر ادو رد هیمال یفاضا ههر اد)

 تفاض کا یه نوح! دلو از ارش یهاک ته كلربمءب نایلسرد هبعال تا طا هنا ياسو )ر د تفاضا

 8 اف ساء دراتداضا ناعالهارصات )ردکج هلک ی یصت هدنلکی از هزلاءاش نا هکتنیدانا

 ك والا كالم ردکعد یهاشداب راهاش داب ىدا ناهاشهدنلصا هاشنه اش ردهیمال و هنا وعقم ۱

 فلاند راددد هاذاهاش بودنا عدقن یهیلا فاضمهرکص یک یرلکدید یکب راکب دنسانءم

 هثزهاش بودا فذح هدیربخا فلا هکرواوا هاک رلیدید هاشتهاش بو دیا قذح یطسوت+ ۱

 فذح یا ملا عیج هک رواواهاک و رار د .اشنهش بودا فذ > ی یاو لوا فا هکر واوا اکو رار د ||
 ناکبانا رد هنسانعم كل هلجو هلال كيانا)ردهعاب یتفاضاهبظعم) طة > افر د هشنهش بودا

 نالسراباانیا هاش الم نیدلالالح هکر درغ:سا یرالعادج هکردرلهاشداب ههنرب رد |
 كل دلجوالال هناغوا مان دع یرغتسقا روکذ م نیدلالالح سد )یدبا ندنرللوق كنيقوحم |
 روک ذمو یدلیا سولح هت طاس تن دم ناطاسروک ذم قحا وا نومی دما نی دلا لالح یدلبا |

 هدلغوا مان یکنزو یدریو هلیقب رطقاناخ ییرعرامد هل ابو یل و قشم د ندب یماشفطوضهرغاسقا |
 قوج دم ناطلس هللا یرما هللا یدر و هلبا قاناخ_ک هتساباب ین جایرذ او هعبر رادو یرکی راند |
 رونقا ییکنزو رغنسفاسد )یدلاق ینطاسثراوردا سولح هنر و یدلوا یقوتم تویماشد |

 س یک ل ی٣ اھا شو رر یدلوارمسب- میل هت هه نذاب راب دلی هج وت ک هرب رهو یدلبا حورخ |

 كنيگنزو یدلوا هاسداپ ونا هدازو یدلوا لعتسم ی هد طاس روما قوا قوت رغتسوا 1

 یاس ی الخ ها رکزو یزاربش هدعس یدرارد ابرکز هن ربو دعسهنرب یدیاراو یلغوایکیا |
 یدلاق هدقاج اب رکزو یدیاغوا ك وب ارز یداوا هاشاب دعس هرکصخدیکن ز سب ید رب و

 SE )روالوا مهفندناوبد هک یدلباحا دم هن دنک و یدلا هنناب ی یار افر مھ ظو ۱

 هک ه دعب یدل با ر ارق نع رهو هرال ندنکیدم هدا لمح هرکسعرغاوب دعسو یدابا جورخو ۱

 لاکو یدلوا هاشدای دعس نب رک: وبا بول وا ره نوجو یداک هرب هندمس یدنتکو کاله |ا
 نو درک بط (ییظن )ررو هدهدیصق وب هدنح دم كنرب لاکس یدانا تد رت بولا ها ین یتا ھ صا

 نادعس ی رهب ولا هاش 2 لرد و رمح نایلس دور تارا تسا رس ۵ هاش رفط

 رارشوک هتشکو ت مکح ههل ار اورم ر۴ لدعنامزرخانمادرد دش هدنز وا شک ناج مد زک

 هکیدا وا م ولع» ند ر رنو ردندناکب انا .دنالسرا لرق) مصب لکوت رادیدار هاشرفس هاش
 هک رگب ولا ندلا رفظم ه رکص ندنآ ید ابا س ولج یلغ وا دادس هرکصت دیکنز

 سد شکا یدن یه كفش هکیدلبا سواح رادع وا فینصا و فیل اة كنا ناتسلک
 یس اب اکربت رکب واو یلغوا یکنز دعس و رد لغوا دعس هک یبنکر کب ویاو یفل نیدلا رفظم
 ناطاس کل دا هناغوا ر نیدا یساباب م وح ص ناعلس ناطاس هک ) شعد هنلغوا دا

 ازاع رد هیءال یفاضا ههللا هطفا )رارد دکل وک لظ ) ردیلغ وا گز ۲ ۵هتطانس ماد دام ||

 تیاو ر ندمال..سلاو ةواصاا هيلع افطصم دحج ترضح ) ردکعد یسهکا وک كهللا

 كهللا هدز ور هاش دان نعل ( مواظم لک هیاایو اب ضرالاق هللالظناطاسلا )هکر دش# وا ۱

 یک یکیدتلیا هاش هر هکلوک ندنفسا شذک سکه یلصاح مواظءره رونغیصاکا ردیسهکاوک

 را دخرصو ) را رد هرب ضرا دضراف ) رازدنا هات تالذک هراهاش داب رلءولطءندنرمش رللاط

 نودا اتکا هل مس یدا یرهدناصا ) ردکعد برا ردقادن فرد یدان بر )ردعحر

 كاب مع ردکعد لوایضار برا ) ردیطاخ رکذم درف» سما لءف ضرا ) یدنلاوا فذ>اب

 ه را ةة ص رو رو راجر دعجارهرکب ولارعا هذع )رولک ناوطرواضر یردص»ندنس)واوصقات

 ) ردولو (



) ۰ ( 

 ندنباب لاعفا هلیرمسک كداضو ىع كەزى ض

 یدیا یحربیضراییصا) رد لواط طاعاد نوحا مرج تمالعردبطاخح ر کذم دف صا لعف
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 ربع ار ز)ردشلوا عقاو مات سنج هضرایکیاو ) رونقوا نکاس هل ربع یکیا هدنوب سپ )
 نیع)ردشاوا عقاو هیاشاایمینانو ) هب راب>ا یسکلوا لا هرعذ ییاو و ) ردرهلک هدح لع

 كتسا هدرک )رد هلا تفاضاورد هنسانعم دص ونوع تیانعو) هنسان»عمح ردزوک هدنوب

 1 را ( فطع فرحواو هصراو ( ردهلعتم

 فطعقفرحواو)ردکء د شابار رعسق ندیضایهدرکو )ردح رصرظن و)ر دی رمصر لوم

Eنراوتئنسحا هدرارب یک كنو اما ) ردکعردنالزوک هدتءل رد ردصعء نداد لوقت  

 ندیضام هدومرف )رد هبابتواضاق ردکعدهدایز رد هسانعم هلام غیب )رد ةا وق كعد

 ندنالاعفاردردصمندارا) فطع فرحواو)ردکعد شمروب رداکد لودق» مسا ررعسق

 فادح ی رب كفلا یکبایدلوا عج فلا یکیالدع اتاق هقلا نالاحوتفم یلقام لصالا ین لرکعواو

 لاناقذح یسنا ورول وا هلاقا یزو كسابافذح لوا فاایدلوا تدار! درب وات هنا دو ك دلا

 ح هبدنک كهاشدابر دکعد تدارا ك جرکر د هيا یفاضاهف داص)لءًانفرواوا هلهفایزو

 شع ایدی م تلاش تر طح ها ےداب ٰلعاح)ردترا اشا ه و قد اص یاضرو ےل دو تدارا

 دب ال ردظْا لیعسع ها ال مرج ال ردکعد شعرت و ر دلک دل وعذع جدا ردعندیطام هدومن )

 هعانا) زد هثسانعم عجیب دید کناف هداک ) ردکع د یرور تلا نعي ) هلرصف تيم یک ةلاعالو

 یفاضاهبوافورعم هلرعف تیم ن هل ص فرحا تڪ ) یراءضوو یرلف رش كلخ ند )

 هل رسک كنيم فاک هدیارک ) ردءجار هی دعس رعضوا (ردتتفاطا هنلومتم ردصم

 ادم ع وذ رماظفا سانا) لیاءت فرح هک )ردکعد شاع ایل هردلکد نوشته ردع ند ضاع

 یوخوتدأع « دو نيد ) ردقعاعه هاظف) نوتاک ردقم رجفرح یلع) ردکع د یرللغوا مدآ

 كعد رلهاش داب ر دج كکلم ) كلذك ت ذاضأ هرععو رد هیعال یفاضا هک ولم ) رد هثسانع»

 كند ەس نعد ( بیکرت لوصح ) شا وس بج نیید ردکعد یکیراکب ردیج كکلم وام )

 هاشداپ ناهح هکلب زالوا كايا لج هنتغالبولضف لاک كل دنک ینلاوحاو فاصوا روک ذم

 | مظەم كانا مظعا یرصصانكمالساو ناعا لها یبن ناولس ترض ماقم عاق یطق كنامز راد ید
 | هدنزو رب یزندءسنرکوباندلا رفظع یسواو ال رلهاشدان اندی عد)یهاشداب رلهاش داب

 | فوصوم هلفاصواروک ذیلصاح) هلبایصارهدیناولوایضار ندنا نس برات یس هکاوک كهللا

 | نیسونرفآ هلا هفلابمو ردشایا ظن هلعانع نیع هیدعس ناهج دنوادخ بقلم هلاقلاو
 ندعءاوعوصاوخ هک قول كش سد ردشممسوک تداراو قدصو داعتعا نس>حو ردشهروب

 | هل لبقامر تکر ح لقن نک اس حک فرح ی قم لرعتمتتلع فرحواویدیا اداورا یلص

E 

 نیان نم هدنو زا ) ردکعد قلخ عیج 73 E ET قلخ لف کلا مانا رد هيمال ققاضا

 ۱ ر در دنععاصء كتاب رص هدا رد وج كءاعماوعو)رديءج كصاخصاوخ)ر د هنسانعم

 )رد هرزوا یتداعو یسهرو كرلهاش داپ سان اریز) رلشلنا لرم هنتیم ك دعس مانا عج
 نامز سد)رد راک دیا دیا هت هنش رطوروط كناقلخ ىلع 8 9 ردعاات ههل خو تداع كنطالس

 هدا ز اہ لھ لا دقت کا هدرعلخ ناه> نوه دلوا بعغارو بلاطهدایز هب لوس ۳ اثداب

 درا یعاطم ہک رر د همظن بک ر ندعارصم ترد * یابر * رد راغارو بلاط

GH Eyسا )لوا سا )هوا ندبر>ا حره رگ و)هلوا قق هل يس  

 از* شعرلک د.اکاندیعابر نزو

CEA) 

 ی

 رل هاب د هو و مظن اماطءرک ون

 گ تس رر وڈ تا ازا ا |۴ تسر TIE نهر اوت هک هکن

 ( س )

 ییمالدر

 یھ

TEاطال 4  

 یعالدر

 یعالدر

 تب 2 در

 یاکویمالو عدس نادر

 لا او و یر < كا

 چ



 یرورسو ىلع دیس نادر

CE 

 تقو ففخم ندهاکهک ) ردنراشا عسا نآو ) هنسانع ذنم رداد2ا فرح هدرفع یاز هکناز
 مال ردص صحت تادا ارو )لصد عود رم رک ید ندار و ناب فرح هک ) دنیا و

 ردکءد ن.نم ( AE رفع ءان رد هلص فرح هد ول رب ) ردکعد او هزاح

 ند ردنوما نزو ترو ر یرسک كلود نم )ردها یفاضا کک )ااا

 رظد ) رد هنسانعم ردو شو وردهدررپ یک كنونیکسم ) شعالکد هاکا ندلاوح !تافاضا

 هدحو ملکتم ریعکميم ) ردکعد تمالعو ناش ر دج رثا راثآ )رمخ تادا اتو نیسو فورعم

 كياتفا ) رز د هننوک هلو کس كل افو هدودءفلاباتفآ ) ردخاوا طقاس هللصو یسءیهكزا )

 فورعم هناو نیسو ) لیصفت تادارت )قورعه روھ ثم )رواوا طقاس هلاص و هدیس هربش

 كر نسح اكد ند )ردهةاوكنافلاو رظا هک م نكس هک یر ند فو لوا (تدلوصحم )

 ناطاس هک بیعره * تسرد هدنب نداه يع هه دوخ رک * ردشلو ت رهش هداند ماع

 مور دوخ) یدال فدع نوعا نزو تر و رض رد ه>حرک هدنلصارک * تسره ددنردب

 رددنساعنم هطاقو عج هه )رددیک ًانتادا هدنوب رد ل سد هدنسهفاق ددودب هلباهع

 ندب) یدا وا عج هلاه ن وهعب دا وا یربغ كلومءلا یوذ ) رد يءج كيع اهبیع)

 رد) هیهد ردتراشا مسا نا ) هدالصا شاوا لد ندهزمش لاد هنسانعمیف ردق ظ فرح اب

 عارصم یا عارصم دوهعم هاتو نيسو ) ردا نک ۳ ییفرط یا.یییدلوا یک

 ردادتسم هدو ردکید تیعلک هئسانعم یدارفا لک ره هد ردت نکل ردک ردتسم ندلوا

 مع ءاف رظ یابوب ردیا هدافا دیک ان هدنولاب ددنسب ادم ناطاس ) وس طبار فرح هک )

 هنکیرداغدرف» عراضحلعف هلیا هح وتم یم ءاپ ددنسپ ) زروقوا موعصمیرلپ غو روسکم
 رخو ردیضیعت كع یه ( ردیعره تفص هیعسا ءهلجو ردناطاس رخ یا لج ردکعد

 ندشاب نع ) رددوجومو لصاح هد هدن ول بويع عیج هک هچ رکا ( تیپ لو صح ) رد بیعره
 كهاشداب هک نا لصاح )ردزیه بیع ل واروئکب هاشدان هک ییعره نکل ( مورعملد ذغابا

 هند یرمغ ندزمه ندیوبخ بارز )رونروک نه هنزوک میعره مالوا نوع رو یوم

 ٭ هعطق * به كب نازڪ دن تس ود ) بیع دافه و ی راد ی زه E تل نیروک

 دتا هل رم ہک ك نیم ف اک لک * متسدب ییوبحم تسدزادیسر * یزورماجرد یورش وخ یلک#

 ردرلفداصود یلک هک هداوپنات-ا هکر دب رلکدید لک ەلد رع فاک هدموردنوب اما ردقطاب اعطم

 ردییکرت فصو ی وش و ( ردندحو فرحابو ) ردف رع ندمع فاک هکر د وب رهاظ

 لکردکع د قاب رب لوق وق یلناطو لزوکر د,ق وةاقلطء یوو )ر د هنحانعء یلناط و لزوک . دول

 قوا نکاس میم روڈ م ماج ) فرظ ف رح رد ردتفص هلی“ ر واو یوبش وخو ادتبم

 درفع یضام لعف دیسر ) لمأتف یدنل واریدسق" نوڪکیدملا لمح نز و اما یدیا قمل وا
 هدیسر تسدزا رداد م ربخ هيلع هلج ردریک هدنتڪا عجار هلک لعانردکعد ید شر ااغ

 ردعلعتم هدیس ر هلص ف رحاب مسد ) تدح و فرحا و ) ردهیمال قفاضا هب وح ردقلعتم

 یی )یدشریا هيا ا ندنلا كب وبحرب لکهداپ رب یلوقوف لزوکرب هدماجرب نوکر, ( تیبلوص# )
 ن وناخ هدماج یلک هدمور هک هل وا مولعء ) یدنوصلک رادتمرب هدماجرب نوکر  بورگرب
 كماا اما ) رل ردنا وشو تسش ینیراجاصو یی رلشاب هلکنا بو ر وس هن راحاص رایشک

 2 ا  ررروب هلکتا ییرتدیو نما هدماج و

 ( ودب )

 عي )ردقر رومشم ندیاتفا منوم ٤ذ ییصاح ) مافينصت و تاغدیتعب )م راثآ منبیرب ندیللوا

 ۱ هل دحو یأب دءاج سار دکعد نوکر ردندح و فرحاب یژور ) دعوا ےھد تداضا هک رک
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 # ند زه لادو هلص فرحا ودب * مسموت زوالویونزا هک * یربیعاب یکسم هک ےک
 رداود لوم طدار فرح هک ) ردقلعتم دنلعق ےک کود ) ردهحار هالک باغ رعت واو ) ردادب

  5هل نوک تی نیو ی ص كيمو رد رع رد كن هلم ېم نيسو هاا ك

 ها یک ك نوب ور وذوا هل . هلهجو یا هدنو یمگ  ERیوااما

  otماتم یک واو ما هدب رع ردُغطع فرح هدرارب یک كنواب ( ه.اوا فرح هوا

 قلوا هع رطاشلاوراسخا ددرو باطخ ربعءاب و ) فورعع ربع ) ردا,تتسم هد دیدرت

 اما ( 9د ییکرت فوت تکزنم ندتفص هه وص وم زوالد یو ( لیلعد فرحتک ) زد

 اما ) ردکید ىجا لکوک تدل بس لکد ندنتخن وا ندادیز, وا رد یپکر فصوزوالد
 مسم) رد هبم تقاضا هوت )ردر ەت ن نوتتمو لئامو و لکوک هدلاعتسا

NS ۰ 914 رب ,  
 و جم ی 2 نسکسهنس مدل دب هوش وح لک لوا هلع رط د در ل ا داوا كل مسا

 هت وار هد رو رها رع

 ىلع د سن ادر

 ی و یا و نيسم دغا هاا كسير كنیکا وب نمی نسب
 . نا نوتفمو قاعتم هیدنک یلکوکایو هيدنک یلکوک كنم ار ز ردیاطخ هلرقت رط لهاعف هلی

 و PTET 0 ازوک كنس  یصاخ مدلوا تم نت

 لزوک یعیندریطعاونالرق ندیاوج لاو کا فلا 1 ۲ رج E ا لک اب ۳ ۳ جات

 هنوکر بکر ندازحاواوقوق 1 4 ۷ ٤
 ۱ یورشوخ لک ینعب ردیوبشوخ لک روک ذم یلعاف واک هدنوچما مال" نیس رواک نوجا قرف
 یلصاح رد هثسانعم شال ریحان ) هللا هناس عبد هلتفاضا ریحان لک ) یدید هلا لاح ناسا

 رد هللاا به راهه" اما یدیا تفاضا هد هدی وشوخ لک ساق ر دکعد رابتعای و ردق ی

 فرحا ) تدحو فرح ا و ) ردکءد نامز تده») هس اهم اما ر د دنا تادآ نکلو )

 زردلک هکعجره هلتفاضا اما ) هل كواو رارد درو هدریرع هکر دذورعم لک ) تبحاص+

 ردکید مدرتوا ندنر دصم نتشن ) رد هدحو ملکتم یضام لعف مس ) ال یک ینبنز لک
 مدیاقذپاب هدنس هبت رم جهن, هکیدربو باوجیوبشوخ لک (تبب لوصح ) ردتراقم داره
 هاک,آ نواوا نراغم هاک تدمر ن کل ) یدیفو مرا تعاو ريح E کرلقلاب راس ید

 نه ترمع> )مداوا لوبقم هلو هک یدلىارم 0 یزوالد یو كلا سد ) مداوا نوشابه

 هدلوبناتسا هب یو كحو ۳ , یا رو لا th AES هد ارس هن سول زب دروس

 هلا لک ه د.جوذ لوا نامز هاو ) رلرکو د بواو غرب لک اکا و) رارو ع ؟یسجو لا

 لامعتسا رانوتاخ « دما ج هج داوا مزالو رردوروق هرابهراب هرکصادنا ررک ود یلک هت

 هد دف زرد ۳7

 تالا نادك ردموسرح
 عبا طال

 a مسه هک کاخ نامهنع هنر ؟ و * در ۳ نءرد نیمه لاک * راردبا

 ردیعجو تک تادا مه) لمآتف لک د لاج ردیماع لاک ن ل ) شەزا لاج هنر لاک

 ردکعددلبارثأن درک e ردلض یر ر درر ددا کاو لا
 ند هر کاو هنرکو )یګ رص ریغ ن هردو )ر دیحت رم« لوعة لد رکر او) یربخ درک و ادتبم لاک )
 مسه )نایب فرح هک )یارمط لاخ)هلبا ردعقا و ین) هنی رب هن هدرا هنس رنکا)ردکعد الاو رده

 هک اخ ارز یدد كاخ هاکهدنوب مرمقح بارتو للذاخ نالواهداوا نالا نب ین ) ردکعد مراو

 | روم ةبحصاا رجال لک ( تیبلوصح ) هدر كعید یتمرا كاخ ) رارید ییعرا لک ) رارید لک
 ۱ بودیا را اکب ردلاک كاک نیشنمه نالوا تشرس نعی) رمو جرم هل هکر ید هک داو

 | نب هسخوب هد: ردااک بست ۶م ن دنبثنمه شوخ یوب وب صاح ) نریو یو فیطاوب
 | رظن مطق ندنا ید هنن مدا راتعا ین بارو رادةمیب كاخ هک هک لوا ندب وب یحراعوب

 ىع لاس نا در

 یرورسو یعالو



 یمالد ر

(A) 

 بور و قرشوہ اکب رد رظن نسحویافتلا لاک كهاشداب یلصاح ) مرمقح بارتو لیلذ اخ

 سفنزسک حش ترضح )ر دة وقاص“ هلاوحاو هفاعواو هدعاذ مب الاو نیلبا ملاع لورقع

 مهللا# هح ور هللا سدقردلدعدهاش باکو ب هتمظع ته الاوشهرویب لاتو مضاوت بودا
 ردضوعندادن فرح هد دم ےمورد هک لمعتسم هداود ےھالا ) * هنایح لوط) نیس عتم

 هتنالیتسا هلا. صوت کز هلکوب زالوا عج مع هب اد فرح هکر دندتمح وب یدا هللاا هدالصا)

 رظا هنسا دتبا كدح رش یزرطم كر رح تاماةمنیلب اد ارم قل وا عاط م هنسالوا نب هننرزواخقو

 هدهدنباب لاعفا تفاویر دکع در دناهدنافندن اب ل ءفترد بطاح رک ذم درم معا لعفعتم) نوسایا
 ردکعد نی رت اهننا لاعت هها ییعد) هدامد رربد هللا هعتماو هللا هع ردلمتس» هدانعمول

 لوطد )رد ج للسه رد هلا یصذ كن هعتم ر د.ك سے لوعفم بوصتم اظفا نيلم ا)

 رورګ وراح هنسا تهم قانوز واردردصم هل مط كزاط لو ط) رد نت یاسر دص ص فرحات
 ردندنبق یفاضا هلل ء انكر دصم یفاضا هزایح)ر دك رص ريغ لوعقم نعل )ردقلعتم 4 هعتم

 یعانزوا ینایحو یرع ركب وا یرلنام س نسب راب (بیکرت لو صع ) ردکعد ییلئزوا تایح
 ناو فعاضو #ردلابلا هفرم و لاحد وسا هداج لظ كلا قاخور دا داعاریزار E هل بس

 رد ب طا رک ذهدرفع معالعف هلیرسک كنیع فعاض ) فطع فرحواو * هنانسحو هلی
 عل ) ردءقاو هداعد ماعم یر هغرص صا هدهرعف ترد ردقوطعم هقیاس رما نداب هلڪا

 لوعفع بوصم اظفلرد هنس انعم ارجو صوع باوت ) ردکعد هللا تق تق رداعد دا رح

 باوت یړ دقت هنانسحو نباو كالعف لزوکر د هلیج لعف باوث یریدقت هل ج ) ردفعاض

 كنس هنسح تارمخلرکب وبا برا ید ( بیک ت لو صح )ر دج كلەنسح رد هئاثسح تارمخ

 هللا لاخدایآا هنس رمز (ا هلا ثم ارمشع هلف هنا ءاج نم )عب هللا تق تق یب او كاليج لءفو

 هدنوبذجرد) ردکعدردلاق ندن اعف رد مها ل هذ هدوب *هنالوو ادواةخرد عفراو * ردکعد

 راسو د یک ینیداوا یج كيرحایحاردعج كدیدواد وا)رددا ره لز هود ره ندهجرد

 تالعاف ےساندصقا لد رع یالث هک هلوا مولعم) ردکعد رلکاحر دیعجكنيلاو تالو )ردکعد
 یکیداک هاج كنيماحو ءامر كایءارو ءاضف كنیضاق )رولک هرزوا لاوتءهوب یرمسکم مجرب

 حوتفم ییفامو كرا سپ ) هرزوا ینزو ةرصن یدیا ةيسهرو ةيطقو هلو ىلصا ) یک

 هرادرفم ىلثم 05 سد ) هلرع» كناخ یدلوا ءاضفو هالو ) رلبد ادا باق هلا نوععب داوا

 رد هرزوا ینزو له یرانزو رایدید ءاضقو :الو بودبا موم یناذ وید نوساوا سالم
 لعفلا مال هلفلوا بلق هقاا لمفلامال هک شلبا نظ هللا نیبد رولک هرژوا یزو ةاعف یدما )
 هللا نع شا لک د هاکا ند هغ رص نازوا لئاقوب هکروللوا نط هلوش ) رافح ندقلوا
 هلبا عذر قبر ەم یراتداعسو تاود كسا ہحاو كماکح برا جد ( بکر لوصح) هلع

 لیعفتهلرمسک كو” صد ) * هلان شو هادعا لع مدو * هلا هدا ز یتیرلفرش وزع ییعب

 هلیفرح ىلع لءدو هک هلوا مولعم ) ردلعتم همد ىلع ( ردکعد هلا رهذ رد مما لءف ندا

 كن ودع ادعا نا ناالد هراهد یل داوا صو ضم هدول يلع عل )رد هان ههر مد ییعو

 یلیصا كلوب) هتسسانعم راظغبم هداالعاو هدنزوردسک هالو هنانش ) ردکعد راشود ردیعج

 مکحسد)یدناوالادا هیانوه*ل داوارو دک یل قام هدذرط هزم ه ن داب ۳ ردم الا ا زومهم

 لئاع * هلا ك الهو رهذ یی را ودع ین ) یرلندیا ضع! اکاو یی راد برا ید

 درفدیصام لفییت)ردام یک یرردعت لوصوم مساام) مس فر

 ) رک ذم (

 >ا) 3 هناا نه نارقلاق
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 یدنوا باق هاب نوهعلداوا رو کم یلفام هدف رطواو یدیاولنییصا لوعفا ی جیم باغ رک ذم

 1 ءامنم م)رربد هنمالک هللارا ناو ا ناق ر ردو 5 قلعت a a 3 یلترح فرحق)

 مالک هدحالطصاام|) ردکعد رانا ثذ ردیعج هدیآردیعمج كتآ تانآ)ردیا نا وصوم

 هد هفت ضهب)راشهرو نییلتو ۵ نیت ندودح هرس نآرفلهاک رد راد نددرع

 1 و5 EEE " لوصت ) رواوا هفرظه رد صد ءاعسب) زم« اب ردعقاو یلتام

 ۲ رونةو"یرلخا نآرق هکعادام دوخا) نوعفح رلتا نانقوا هدنآرق لوش 1 لوبق یزعرااعد
 روک ذم ) هللا تباث بودی لوق یز امد مز هدنف> رکب ؤا هثدنقوا یرلتنا ناق مپ )

 یو یاعد یپک رله ںی ندآ* هدو طف>او هدا نما ھالا * ردعقاو هد هیفاقرب هرعق شب

 ۱ رها جا ات م ءاه دنلصا)ندن ا لاعفا یت جعل ) ند نعول نم رد را

 ۱ EE رک اس یانو لر ھم یکاوا ی داوا مجهزه یکیاهدناوا كن هگرب ین )یداواعقاو

 اب هل ر a ےہ ك ك كەالو كنا) داب )ر ردکع د هلا نیما یداوا ن تر د| باق هثیاح 1 <

 i ها ص كلاب رواک هدنادلب) هلل شک كل رولک دال ی ۵: س دم رو رهش را رد

 1 رد دا لغوا هدن ون اما ) ردلماش هردو هل وا دل و ( ردکعد هلص ندنا رد روک ذم

 ۱ یلصاح هلن ا نیما ندعلوا تارخ ییعا) 42ص ندناهاعو ۵ رس برا ( تو لوص)

 مان دعس جد )رد هل. مسدوجو ا یراع ك:كاع ارز ) هلا طظوح هدلاماو نما یون

 هدداصداو مرڪڪو لدع رد یکی مایا هعبس> هارد وااارب زر هلص ندرل الب هد خیلغوا

 | ترمصح تاب کیا ور *# رصت)ا د وا لوألا هداو < ی لوس ماد هب اندلا كوس وا ٭ ظر #

 ر ھو جود ءس )ردفو حق باوج DIE صفر هدنح دم رکب وا زا : وطر مه نعش

 ۱ هعا وا مزال ردکرمشه هدانا یدعم دل هز ال هدنناب لع ن هکیل) رد)یمسم هدخاب 3 محف ٰفورح

 وهد هل اک دل وا ید را ۳ ر ار د E WEE هرزوا یزو ل: ۱۰ ىل وععم مسا

 د وعس یردصم هحاوا ۱ اد حق ) رداباق قلبا ا رجال 7 دروصج وا هدنول سد) ررد دوعه

 نیا !عاجرا هداو ردع>ار ه رکو اریعصو) ردةلعتم هقناس لءرح فرح هب) رواوا لعافلا نع

تاب سصذردضام لعفماد) شاناوهم
 ۱ عاد مفاو هداحد حقوم ند: وواو فوحا ك

 7 2 26 2 توس ۱ 21 ۳ | عب)ردر دم هلع رط ماه ه-وکس كن هد كس دعش)ا ردع د نو لوا

 ا هنلعف ماددنا)رولوا كعد نوساوا یاد یلغوایلدادءهسو) نوساواعاد یداعس

 كن هدا رد لع ۳ چ ود 2 اردت یو« ( ردءحار هرکب وبا هن ربع ( هس اعم نوسابا

 1 راس ر لوح اپ اوا هب ولا ( رد_هاعتم ۵ دارج فرحا رر د یدتفا یوم )

 یراتهسوفظو ترن هبت ابی تفاشاورد رقم وصل ) هرزوا یزو
 یدلوا دوا و یدلوب ترعو ت داوس اد ع نوڪەح ا ) تہ لوصح) ردکعد

 یتداعس هل تسرکب 1 یداواوات وا بر هاچ شش تدك ردکعد یداوا دوءسءاو

 ےکحو دب و۰ هل راه“ رتطو ترصد یر کب وا اد جد ) نولو ق او عاد ۹ لاو و

 لیصاح ( نوسلوا یرصانو رھ ار دسرکح رک سع بوجا اوا ےک هیهرره ی۶ل ( نوسایا

 E *# E WE نوساوایروابورابادخ هدرفسو هدرصح

 تر ر او هقلا بود نو هرم" هدنر رخا ردکعد رازواورکچ یوب ندناب حق

7 2۳2 19 

 یناک و ییعالدر
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3 
 یلیعدیسنادر

 قاکو یر ورسو
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 ركب واهکرد او قادو لاد هدنول دابا) رلد دارا طاع رلبد یدثلوا فاح نوا نزو

 ردعحارهرکب ولاا ددم عوف رم الحوه)ردیلعاخ كنءاثذتردع اک ندنسیلص دلو یی!ندناغوا

 هبذبلاهو ناتھ حج: ر ددا رھ لوک هدنواما)ردرط هدا هل وکس كاوا یزسک.كنیع قرع

 ی ندر تار تالازوک نس>و ) رد هنیل تفص هیعسا هلجو ردادتسمربخ اه رع ردعحار

 هدنوب مرک ) قاسم هک ردقماب و هنسح رج فرح نع) رد هیمال تفاضا هضرا هذ
 هنن (تس لوصح ) رد هنسانعم ےک ری كلاب رذب) رد هیعال یفاضا هرذب رد هئسانعم كالا

 بولوج یلیغوارپهباشو سام دو یو ردهدهمازوا بوکحیوب "زات لامنرب یک رکب ولا

 ندربرروب بودیا لث لاسرا نیا عارمصم) ردیکو کو یلصا كنارکب وبا هکرد هد همسي

 نوک داواسنجولیصا هاش داب یلصاح)ردندنکیلبا مشدوخ یولازوکو یوابا وا نتب
 | یداتسا تلغواو یدش رم كهاشداپ تا 2 هک هوا مولعم ) ردبک یدنک هدیلغوا

 | ارزارمش كاب ةطخ س دو ىل اهن دزا* یوارا لع هدهءلاو رولوا تاو ر هلل وش شا

 | دزنا * دراد هک تمالس نامارد تمایف نامزات نالماع نالاع تهر نالداع ناکاح تبهد

 | ندنس هلهج عبو ییاتسمر اما ) ردعوعس# هل رسک كنازو كل ءرمه ندنساف رطكماا

 دح وتفمیاطویرسک كن هم یاخ هطخ)ر دععد یرکت هتسانعم ادخ ردع و٤“ هد هلاز حد

 ۲ زاریشیظهلاب ) رد هیمالهزارمشورد هنا یتفاضا هکاب ردهساءعهروشم هلیدیدشت كنولحھم

 | هجاوخو كذعش ترضح ز ارشرهش ) شوعوب یبسذ هللا نعم نیبد زالوا فاضم هل

 | هک رر دا حد هد از یو هل رب هدمگ راد ردا كن هدلب یرلفدلوا دونم كطفاح

 | هشزارشو دن اتسورهب*) رک هجورب هجو ماش هچورصم هچ (تب) ررویب یسپ ربندارعش
 تفاعو لالح یا رد هنس انعم تراهم تبیه ) و قیاس یانعم صیص2 فرحا )

 ر د یک ابروک ذمایو)رد هاب تفاضا هالد امو )رد هال یفاضا هناکاح) ردکعد قروقو قاواوا

 ردهنلعاف ردصم یتفاضا هنالاع) رد هتسانعم دصقو تدارا هلیعفو یرمسک كناه تىه)
 ۱ ناما ) فرظ فرحرد ) فورءمتمایق نامز ردوحا تیاغءاهتاات )رد هبناب هنالماعو
 | تعالسو ناما هد را هسا صعب رد هيا یقاضا هتمالس رد هنس اعم قلوا نیما تئاماو

 ا راندنا رکذ سابل ھن رب ناما ههجو لکلو یلکش یربست فءع ردهقاو هل هنطاع واو
 | نیتیفاقلاوذ هرقف يا اینا ردفرطم سین نامزو ناما هکوب لوارلذابا وهس هد رب یکیا
 هساوالمعتسم هل تاه تشم ندرادو نتشاد) ردففْحم ندهاکنهکن درادهکن ) ربدت له ات ردسفاو
 رد هاشم رظذ هساوا لمعتسم هلتاف:تمو هلا تو ندرک امارد هثسانعم تنایصو ظفح

 ۱ )ن کیف هیلداطهحردقاو هداعد عدوه ندد رادر ٍدعرا ضم لدددراد لمأتف

 تعا هت رللاع لماع هل .اعو هل تبهرلک اح 0 یار وتس كا لژاربش سدعن و ىلاعد نا رح

 1 یراکزورارح * تر رغ ماقا رد نم 1۹ یاد * ax ص 3 # يلب | ظفح هدتمالسو نما كد هنامز

 ۱ ن رکب وا كيش نرضح رد ه دیصقر هدنلصا ه-عطوب هک هاوا مولعم * یکنرد م درکب

 | رکد «دنا یشدلوا لوتس هم رادو یتلاوحا یصعب كنوک اله هدنحدم کز نب دعس
 ینادنو ) رد فذ فرح نو هد یادت )راشایا قال ا هماقم وب نیفر هو نیفرم هتم یضعبو ردشانا

 هل. رط ماع باطخ ردکعد نسا نایب هلت رطیراکنا ماهفتسا ردطاع درفء عراضم لدو

 ۱ راما مست هب ید ینوکسم چد هک هلوا مواعم 9 كيلقا ملاقا ) نا فرح هک )

 يا كش ترضح یدما )را ٤د ملا ھا سے صح رهورلثاوب هب دصح ید ینعل

 ۱ هک رولوا تراکح ) رد رشد ارس یطرا ه رومع» رک اه ڪک ردول ی رس كندسابا هننن ۱

maaan.رس  

 ( قرف )
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 | توش را هدش نهپ یدارع ندکم رک یی روم كلامو ردشایا تحایس یرادق» لب قرق
 ۱ كا ت وا وا لصاو هلن رلترمضح ید ر و ره“ نیدلا تاهش حش هد دادن تد ۳ ) شه

 ٭ با مش دش یھ دنا درا رح( تاب )ر دش هروب هدناتسوب هکتن شا وا برس هل .ضعاو صف لالز

 یراضمو یسضام هرزوا یئزو تردک رد ردصم تب رغ ) بارب قشکو دوم رهزردناود

 | رد هبناب تفاضاهترغ ) راد برغتو بغا رواکندلعفتو لاعتفا هکلب لک د لمس ند الث
 | ردبک رم ندار هلبا هج شا عارب ص ةت نیلبا صیصح هیهرسکرد راج سکو ج هدیجارج )
 مدرکب ) تدحو ف رحاب و رد هنسانعم نام ز هدول راکزور) لیلعت تادا ارو فو رەد هج

 فرحابو ) هنسانعم ثکم هد رع زرید هکعلکا هلیعف كنارو یرسک کكلاد كنر د )دیک ات فرحان
 : مدناکا یعب مدلیا تکمنام زر نوڪ هدنرالا تدرف ی هک ن يسوم رب ( تب لوص# ردصء

 هلظا کیا هدلبد یربغو را ردیا مسن هلظفارب هدنرع ینانعمرب هکرولوا هاک هک وا مولد« )
 یوم نوچ هاتفا مهر د ناهج * مدد هک ناکر كنزا فر نورب * رواو| سکءلاب ماهکرواواءاک و

 رد هیعال تّفاضاهناکرت ) رد هنسانعم رامكن ) ردگعدهرمشط نسانو ها نورو نور * یکنز

 ممراوت هک ) رلیداوایوتس» كد هرغهیرع رادو هم ماگ هکر دب رکسعوک اله ندناکرت دارم

 یدیارارفاک هک ردلوا لص اكن الباك رت نی نطو ندنراع رلنا لش ترمضح سد ر دشمزاب هدینامخا

 بودا راد كروب د نیلسرلا نئسنم قاطوالام رارفلا سر رایدبا ءرزوا افجو اذا همالس|لهاو

 ال« لاوزرد * نیمزر دب رک: نوخرک دون قح ارناعا ( تاد )ردوب یا طم هکر دراو یسهدیصقرب

 لک د یک یس هتف لمس هاشو رو یبورخوک الهوناخ رمکنح یلصاح * نيم وم ارم ا عدم

 كرلنا ییید رو ناکرت كاسا یدیا هرفک رانا اما یدنا هلی لعا رلتوب ارز شا هتف یظع

 ییکلع را رو هدن وب دک ) رد ه:-انعم حاصو لیفیوم ) شما شفا باینسا هتد یلاع ماع

 هت کل ع رلهایس رار د هد رابکنز هدکنز ردکعد ب وسام هکنز تیس فرحا و )رد داره

 كکارتا مدلیا باریغا ب ودا راد لر عد مدتک هرشط ند زارش رهش ( تد لوصح)

 شاوا حصو حرھو شرو« شرق نعل شود دن رب یرب یقاخناهح مدروک هک ندناطوروج

 ردم ولوم ههادلاب هل وا رفاک هدلوا هش ود رات ات یاب ام راد رب صاح یکی چاص کز

 * کنج ر کراوخ نوح هاکر کوج * نکیلدندو هداژ ییدآ دهم *ردرسداوا هتیلاح راد لوا

 هل. فاک یکیا ردیج تاک رک هلیع كنيم یفاک ناک رک ) ردنوھ رح هی یناث عارمصم

 ر ءےھ هل ےس ى وا قحال ی رد صء ءاب رد کعد ی ناو هدّتش كمحا هلړکع

 ردح رع یفاک یراوخ ردکعد هدک لیا كاف هلا دف رط ءا ردشدوا لدم هب یم فاک

 دنسانعم یلیقیف نیکسکر دیکر فصو كنج "مت ) ردشلوا رداص هلا وهس ندناق كنید

 ۱ دکل | ناق اما یا مدآ دالوا به راتات رکسع روک ذم ( تا لوصح) رلثسالوا رظان

 | ناسنا روص ین یربخ كنج تو ادتبم ناکرکوج رایدیا یلقنیق نیکسک یک رادروق
 ردراواءا اف هن رلک دی تاکیح كراتات هد و) رل,دبا ندنلبق تاناوبح اا اترمسو

 هدکلنیکسک یر هج: هدکلیهحا ناق ییسانعم كند" عارمصع) هلوا هرفک هک صوصاییعو

وصخ وب له ترض حو شاواهدخامز ها مصعتس» ن داعلخ دیضق وب رولوا اع حایس
 1 هدص

 1 هکر دیاتلالدیترادعناهحر دکءد شروم شرف ےھرد ) ردنرامعندنعاضوا ها رفاک لوشعمان

 1 نکیل( رددیفم یییصام لاح تداکح دندو ) ساھ مداداو ردکعدیلغوا مدا هدازییدا *

 | ردکرشم هکن دندی راوخیکرت فصو راوخ نوخ ف رظ فرحاب نوح ) ردکعد رادروق

 .۰ *« هنناح نعم راتو ط ردصء فرح یسایکنح) ردردعم دندوب هدهدون ردرمکتت فرحانو)

 یمالدر :

 ییعالدر



 یقاکو یس در

 1 لمس نا دار

 اکو یر ورسو

 یمال و لع ديس ناد ر

 یناکو یو ی رو رسو
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 نیبدیدیا را رز: ر هرادروق هد وا نیکسک ی هدقل راوگوخو )نی.درلب دبا یک ر ادروف

 * یکنج نار نهنوح یرکش | نورب# ردع كن ال «نو>یمد منورد# راشءامر و ییانءمقخ

 عون ندمد ره ) ید وا فذح نوعا نز و ترور یدیآ رهش نو رد یریدهت نورد
 هنسانعمیلیوخولا ردیکر فصو رمطح لر )ەش رف تال م )تدحو فرح ابو )رددا رع مد ره

 هلن وکس كنابویعف كازو یرسک كناهرب نه) تدحوفرح اب )یرکشا رهش نوریب نهد نورب )
 تدفرحاو ( شاوص كن )ردعج تادا نونو فالاو ) هش ام دیشا ردکعد نالسرا

 دیا مد تربسكيئو یلیوخوبا یکه تشرف یسورجا لرهش هدنامز لوا ( تب لوصح )
 م ولظم قلخ رهش عا ید یک یرانالسرا شاوص یرکسع رانا هدنش هر كل رهشو

 كراناو هتشرفررب ققلخ رهش یل -احیدیا نود و رهاقو ملاظرانانه فکر کسعو یدبانوز ورجاعو

 بودا قرص ةد لع هن رب ره كنبرکسع هاشداب یتوربو نورد هدشبا نهار ر رب یرب ره
 ندیسراف تایارش هنغامد ل رلندا دص ی ران عم وخ کب ی رلنطاب و وج كنج یر رهاط

 زاب* یکتا یوخ هدرک اهراکنلب # مدد هدوسآ روشک مدمازاب وج *# شعا شمال
 نیسوهدود# ینلاهدوسا ) رد هنسانعم ےلقا هلن رسک كن رعفاک ونک رد هنسانعمورک هدنو

 كمالو كنيم ىا كل ناک ) ةلسا نوم تح ار ردکعد شاک دردم“ نديضام هلا هم وعم

 لر نعل )شەر 9 اص ردع“ ندر طا هن هد رکاهر ) ردنا وزیری یرلکددنالبق هلی را ههخ

 ملقا هکنوح ( تد لوصح او ) رد هاب قفاضا یکنابیوخ ) ردکعد شلیا

 یییوخ و قلخ كلکنلب رلکتاب مدر وک لابا هق مو لاح هدوآیزارمش تکل م دلک هز ارش ورک ندت رغ

 رلیدلوا نام بهیناکراو نایعاو یداک همالسا وک الھدالوا هلدانا ر ومار ز شنا رت

 هلا دطساوو و یدو رما هک ا بکاوک دص ر هب یسوط ریص) هد هبصق مان هغا ره هدننا زبربتیح

 نالوا ودم كا۳ تح یدلیا رو هظراهاشداب وا ندرلنا هلطبایو یدلبا ر زو هبیدشک یئآ

 یرلناخ هفکو ردندرلنا ناح هللا دبع یهاشداپ دن رس ن وکو و ردندرلنا هیناا نیطالس

 یی یدت و ظیرلک دابا هد رفکت لاخ لوا ضرغ ندکعدشلیالر یییتلب هوخیدماردندرلذا
 هنابدنع یرلکدلیا حارش موع هکلب روهج هرکصادق داوا تو رقنوب ردکءد زاخ هاب لک

 شدوشل و توشاز رپ ناهج * مدیدک هلوا دهعرددو نانح ># در ادا هد افا نیس ,هکنوسل واتاقتلا

 4 یناتعارمصءمدند )ناسفرحهک )بناب یفاضاهلوا ) رد هنسانعم نامز هدنولدهع * یک نو

 قاقشارف ردردصمندن اب لیعفت شیوشا )رد هنسا ءم قاةشدرقو هتف هدول بوشا) ردنوه ره

 قاراط ردصم فرحابو ) رد هنساتعم راط هدول و ) ردعاو سفت اف طع هر وُشا ردکعد

 ی وا ینا عارسهم ) تاب , لوصح ( ردرممعد ندالبو تیصم نالوا «دنامز لوا ینیعد ردکعد

 WE ولطد وط ناهج ق ا ناهح ید نیلحا مد روک .کهداوا نامز لوا رد بودا ناب أ

 ۳ 5 ندعسر , وبا كاتا *% لداع ناطاس مانا رددشنیح * ىدا تدصهو الو بوشاو

 بقا هل رع فاک كالا )ردیاب هلداعو ) ۳ هسا ام یندا ر دهیمال ق -فاضا هنیاطلس كم هانا ۱

 ردراج كلبا فذح نظا نا هدنرلنا اار ز ) ردفو ذحم یظفل نبا ند دعس )تانکر کب و او )

 هدابزناهج هدنامز فالداع ناطاساما یدیا یک مکیدد لاح كناه> لوا ( تد لوص)

 مغار سراب ےاقا٭ هعطق* رد یکاز ند ەسن رکب وبا كيانا لداعناطاشلوا هک یدلوابوخ
 هسراب رددام تا هدنو ندولفا * | رخ هیات نوت وحدوب شرسرپان*تسدنر هد بشازآ

 یک كولاما ر دک اکی ٹاپ ناهدتفل بسا ص.ص فرحاو ) هلصفر>ارو ) هیمالتفاضا
 تادااتو نیسو ردیفتبادایب ) ازا رد هیءالیفاضا هرهد ردنرابع ند وشاو هتف هدرارب
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 هلوا تو« هلا بیاغدرفم عراصع لعذ هل ىة لواوو 2 كنادوب)ردع>ار هیلاری نیش

 اراک دیم الا دخ*ه اس ردکعد ی

 كل رهد قول ی ENES و

 "هر سیب ۳ سر هدن رز وا *!هدرزوای ناب کا هکم ءادامندنبیادش و مال كراو نسب 9

 صدو ۲ ندر کت ننوژآو بیسآ هوای داعاح یک کب سكسزاب ےل 1 هکم ادام یعتهلواادخ

 یا)لمء ًاةكدلبا جج ر هرزوا ی ہر ےل یاوتوج س ہل یب ی دا مولع: ا

 هرمھارز شلبوسیدنع نییدرو:ووا حوت هرهد هک رواوا هاگ رد فرح هلا 2

 تدحو یا درک یدرارو کدی واو بو زارپ هد یب وتوچ رد هد-برع ووا حوتقء یاد

 كلر تدحو فرح ناو ردن هن لوا ءا یبو ردګکعد

 ااو قو مع :a يلوا سراب ) تا وصح) E IE هللا لظ

 * ا طب رد دهدن ١ س ؟زورما * شءروک ند داتا ی یراق نيد نوعلحا

 ی بدر 3 تراش امسا هلاسو هبژ و هزورک هلوا مواعمزو را % | طر زء ءا ترد ناسا

 سا)رو:اوا لادا ه۶ نون توالو افذح ایلیا ت 3 هبهرحهرسک هساوالخ اد ی نا

 ه دتګ یللعاف بااغدرف»لامقتسا ی
 فرطزو او یوا قعد یو م دعع ده دز ناشنو)ردآ نزال دلعف داج لعصعج ار 1

 ن لءفدهد)ردکعد هک ادبه سکر ردکعد نوک وزو مآ

 هنسانم نیءز یورردزور دارم ندک اخ طیب هدنو یناکم فرط كاخ طیس ردو) ینامز
 هنآ ووفد العاق صسا یف طا ھت یتا هنس عم هراذم ردکعد شدکبدنام ) رد هال تفاصا

 ا ر نم أم و)ر ديانا لعف دهد دننامردز هال هان لردوهرد كناتسآ ءردندنابق فاضا

 لوق كس نړ ءناشن هسک نرکو هدزورپ ( تدلوصح) رد هیمالتفاضاو لدب ندول

 یاجونم اعماق هکمنک هلرط اخیاةصو باق یاضر عرب قجالوا نیما هلاضرررکب هکشیا
 ح دم هلق رطارطا یهاشداپ میش تضحردقوب ید ررزکب اکا قا ر دیکشا لورق كنسنیما

 شعز ر يارا * رمه نیید هلا هرم ھر د ت | ییصا كرم ی رک یسات ترده دنس هام شش هانا

 ر تساوت ۳ o ۳7۳ 3 3 د رکشو ناکراصبر طاخ ساب تساری*

 ردبحاوو مزال هکررزوا كنس وډ هکنرزوا كس ردیک مع نداو نیس هلاوت ت ) العتسا

 یتفاسعا هرطاخ هنس انعم تنایصو طفح ندند-سا ًادتیمرخوم یاب و ) ردرمخ مدقم
 عارصهرکشو فطع قرحواو ) رد دمال تغاضا هاکر اهبو) رد تفاضا هلوعفم لرد صم

 هیادخ یعوردلباق تایامیمع هدنوب یرکشردردةعانو نیسو یربخامرب) ادتبه نو » رحه ینا
 هن رفآ ناه>) ادنهرخ وم ارحو) ردربخمدقم یادخر فطع فرحواو) ههاشداپ و
 ماعقالخر رکع د یگدار ناھ ج ند ند. ذ رفار دیدیک ر فصو ن رفآناه>رد هنا وا ڪا

 ررو بود اا طخ ههاش داپ ( تد لوص ۶ع ) رد هنس.:هم ضوعو باو هدنولاز ج ) هتساتعم

 نوعا كا تاعروب دو دنا تا :اعر ن رطاخلر هراعب هکیرزوا كنس
 هرا دخ نوڪ. دارا اح هزب یهآ شداب لداعرب یک کل داو ردبحاو هزعرزوا مزب یلدا رکشاکس

 مزب رکش

 ت٦ج سرا هرات وارعو تلادع ءزب ےھلصاح كءرو ضوعو باوت نوعا كتلادعو قفر

 اکر دارا هر هراکبو ارقد را و ازسسو قال ها قالخ ید رگزال هک وا

 | ردال كمرو لیرج باوئو لیجرجا هثب رفا ناهج یادخو مزالرکش هیادخو اکس نوجا
 نیابازرب و تف صا هنن رقا ناهح نینطء)یادخو ئای ار مص ت نیابارم هو هادخ یرگش هدنوب

 اردا و دولار اخ هکنادنح * سراب اخراد دکنهتفداز ترات# شا كلام هب هظ> الم بی رع

 ردکعد ها La رادهکن) ا تقاضا هاتفدا ( نوحانزو ترور هلا فذ نراب# اش

 ( س ) 9

 شرسر ( لسا وم مادامرد يوو تادا )ا تباصا ني دردهدنر .EEE دنرمح

 رسم

 ىلع ديس نادر

 یرورسدر



 یناکو یی ثو ییمال در

 یيمالدر

x» 

 “ےن ر

 ناد:ح )رار د :زارمس کن ردت هارمگ £ ءا سراب 2 هکن ا مال سراب با ۲

 ده طدا بسانم یظا اھت هرزوا ردعتوب مدل ردا بسا حک دا ید ا یرلدب ول ید هکرد آ

 رداوهدا نددان هدول صیص2 تادا ارو) فورعءلاخ ) ناب فرح (x8 ردکعدردلوا

 هللاا( تد لوص ع )ر ديل عاف كد وب اد ولاقت اردایو ارلاخیرردعر دف وطعههک اخاوه "هرک نعل

 هلوا یساع كناوهو ا رک هک ردعلوا هلی اتنایصو طو> ند دف یعل ندنلب 5 یار سراب

 ۱ هکر دعل وا ییسانعع كندا عارم همد هتمايق لصاح هق داوا رادیا و تا ًاوهو ا 1 ید (

 و اقا ا وا 2 ا ی 3 ا 2 3

E RE E 7و ذعر س۰ الا 3  

 نوه داوالخاد هلص وبول !یدازا لصتم هلغلو | فوطع- دارا یر هر هو تردول * مک ی

 ه هنش ذکر دکعد شم زدم ندضام 9 رد هناوعقم لر دصء ا اصإ مانا 1 ۳ ۳

 | رد لصر )فطع فرح واو)ردکعد مدرلوا ردیضام لاح تراکح یممدرکیم) رد هیناب تفاضا
 رد دنا یفاضا هبهدوک فان عو دوخ ةد فلترع یرب دقت هدرک فارع ( یاب

 ۱ ندا لعق” رد EE مکیدلیا هدنواما ردکعدشلبا هدنف ر دعست ندیضام هدرک (

 یر هل را هد ك:سو كن هرحه رد EA یسیئالث زرده ی درح تل س زر در دصم

 مدروخ )رد, ضار لاح تاکح یر دی رسعرمغ نر )راس رص لو م روم كمدروخ

 1 هدرار یک كيوب را يض دد ) هلوا قدا طم هنس هیفاق كاباوا "هر هد هک لرک قدرا هللا هعص مور ساخ

 1 را ترورص ۳ هدش نعل )فهم ند ندیدرکرلبدوقوا هل مگ فک یهدرک

 هدیصق مانرا رحالاذحو رار الا هط هر مظهرا ر | یابرد ماع اال وم
 4 داهتدسا هل تو ندنس

 ا تسرد زا ناهدرد 3 هداحراأم هفلح # هقلحردر و یککر د ناڪ ره € تب ) یدلیا

 هدر هدرک هدر ەەن شل ارز ۱ راو رطا هدهد دنس هدهداع دم نکیل هنس العم هد درک هل ح)

 عقاو هدظافلا یضعب فذ هرزوا بولساوب دال هاوا هلیمم فاک هدرکو )ردهقاو هتک

 وا هلن ابر دهد ند ارس هکر دارم سر وص هج ارم بو فو ر د٥ تن هحارس كنس ) لمأتف یدرواوا

 لوعةد تادا ارو)ازاحم رد دمال یف طا تکنو رد هاب یفاضا هلدرارردراد ه+ رع ردگعد

 1 هلکنایرهاوح ترمه عج هکر درهوج SR سالاو) SE فرحان هدد تآ ص 1ا

 : ییفاضا هارد ران آید هحارم. کس هکر دات تراشا هان دول یالک نعش ترمض> هکیتزراد

 تداکحیم سی )رد دیه ال فا ص !دهددو)رد a "اس لص احر دیتفاضا ههشم كهبههشم

 8 ردکعد مدراد ہدحو ےلکتم سةل یطاملعف متفس) ردشہلوا هبلتررکمهکت ردا هدافایع ام لاح

 | مسا بسام )ر دوج تادا اهاه تد )هرلت ردنر ا مسا نیا فطع فرح واو) لکد كعد مدلد

 ۱ رذ هیه ال تدا هدوخو 7 :تعاضا هنآ وعفم یالعاف مسا یفاضا لاح ندنا هلعاهم رداع اف

 1 3 کید مدرلب دوس ودح و ملکنم ی ارم لا تااکح A . ےک د ) رد هئساتعم یدنک هدول دوخ)

 هکر ) هعدرا "و رو لوصح ) ندلوعم رد)اح دوخ لا بسا امو ردا اه نا لود لود

 ES ی شر فخر کیدلبا عباضو فلت ید م درل ا هظح المو رکذ یگاا شح

 1 تواوا مدان هم رع رکن دلبا فیل هر عياض یعمدراد دل شح ی ۲ سا یی ES هرات

 یرلت-دب تم و ی ولو ام توط بز هلکوک ك ی ن ساط « © کا ا

 بسا ذد هلاح یدنکول جد ین يس اوم كەر 3 رەد ) راو هفاومو بسام هلاح یدنک

 تودیارب رفت ییا: ٥ ید هلهج ور شم ا(! ق رەنا یت راش !مسا نو: د مدیا ردا یراتس نالوا

 قیصر



(ro ) 

 | بان قظفا اهدب دنر رفت یکاوا هک یداوا مولمم نددیقوب سپ ) شید زلوا فاطم
 یسعندور«رکزا مدره * یو٠ * شءردا ارب ا لوب رکا شهردا قاضم هنظو)

 ۱ اإ رد دحو فرحا هد یسقن) ۵ن_هاتءهم تفوو تعاس هدو مد # یسبدناف مک هکن نوح

 ی را نیید ردیطرش تادا هنسانع هکنوح ردلیلعت تادا هلیر واو نوج)

 ۳ ۲ 2 درفم نق لعف دتا ) هن-هانعم مدیا رظذرد ه دحو رس لاح لعف مک یمدک)

 | هلفاا سیو هلا یس ) شع ناب یسانعم كةلطم د> نیبد ردءلطم دخ ردکعد ید )ا

 ی دد اا هدیسورادابیوس یدنع رد ردیس هلاما كلاب ی ردکعد قرح رد هاعهر راسدو سو

 لع دیس نیا در فا را میت یتالامتسا دراوم هک ) شاو د یدنع خد ند یک ہد کیر یت اقرا
 یرورسو ییعالو | مرگ تعاسب تعاس نە ردیک سفنرب ندهرع نامز رهو ناره ( تس لوصح) رد مواد

 یغوج كرع نعي یدلاق قوح مروروک مدیا رظن همرع هی هکنوح رد ۰ دالزآ بولسک |

 | لوا هعسنوب نکل ردعقاو نکی هشرپ مک ی هد هست یضعب مروروک شااق یزآ بودیک
 راند ازوجت ساوا هنسانعع فیکبودیا رادتعا هللا هیلصا واو ینوج هدنو ) لمأتف ردارحاو

 | یدانموادفر> یا + ییارد زور خب نیارکم# ییاوخردو تفر هاب هک یا * شع رلنویز
 قباعخا قیاقد در [ فرحواو)رددادعاءاعسا ردکید یللا هام ) تفص طار فرح هک )رد هکنآیایریدقتر دفوذ

 | ندنننغهدنوبررید هشودو هوقن وا هلیسرو او باوخ)فرظ فرح ردو )لاح فرح او) فطع
 ۱ ددعمسامب) ردکعد هکیلو رد هند انعم ن هدرلر یک كنوب ر م) ردیاطخ رععایو) ردتانک

 یابرد)ردزور ج: نایرید ردردقم فر ظ تاداردلد هیتامز فورظهدنو زور)ردکءد شب

 هک هسعک لوایا( تب لوصح )لکد ندنتف ارد ندادن ارد )رد طاح درفم عراضم لعف

 نالوا مزال هکترخا هدنوک شاول رکم )نیس ودلفع باوخ ندید دو سا ىلا ند رک

 | ندتلفغ باوخ نسهکو لاح یدااق یزا بودیک یغوج كرع نع نیس هیلبا كرادت ینابسآ
 نسهیلباتافام لرادتو الت هدنوک یکبارب نالق قاب هک هلوا لوا هاکا یدما نیسژالوا هبات

 هدکل رم هک دغا هلا ليج یس س ) لدءهدا لیصح یترخا داز « دقلناوج لصاح )
 یتظغارکم هدلع ییدر و نعد نيد هتسانءم الا ر داما تادارکم) ردکءد نیس هیلبا تلاحرب

 یتسانعم كنبلاث عارمصم ) مشفاب هجتالا یدیلوا مولعم هک شمالا رکذ نظل الا شانا رکذ

 هروک اکا بویلکا نکو دیا هج لاح یني نسهیلکاو نسهشو ربا یدقک یخدهک نوک شب وب الا

 یو یمالدر |

 یناکو یو یعمالدر
 هکشهروییعم یجد هل هحور هرکصندن و شءالرا لصاو هدا رح كت نيد نیس هدا راد

 لی هلالی وأب قیزرت یرلانءوب و نیسم راکا بوی را یدمک هک نوک شد و رک

 مولعم) ول د مدیمروک هدعشود در ردنا هذا تا هرک كب هسروک هدنشود لقا هک شانا

 || ینماع .دنرلحرمش یم الو لعدیس ناهک ردیعاطمكنس هدیصقرب كنه ترض>تد و هک هوا

 * تخاساراک و تفر هکس نا ل-#*ر دیلقا ن ده: ویژثکا رع دارم ند هاهبو)رلثلبا دارا
 یعمال در لا لع ردههبشم تفط هلب مک تيجو یعغف كناخ لح) * تخاسنرابو دادز تلحر سوک
 رردهتنهد و هترمح نالوا لصاع ندعغاتوا هر ههف كيج كااخ رولک لج یردصم ندان

 تخاست )تفصطدار فرح ہک )ردکعد شوهدمو ریک» ندقَم وا یسانعم كلغ هدنوب سا

 یسدز یدلیالصاح نعب ی داعش وق بوزو دهد لا تا اما ردکعدیدعاب هدنهآ بنادر فمیضام ین ل ەق

 یرااح كاطالسیرمغ ندزهراهاشدا مزباماردزاس صو هم دهاشداب زر الاح نکرروطه:زوا

 ۱ كنو نامزرب و شعا ررلح هدف و كحدحوک هلداقاو رکدبعر هدنامز لواو راردپ |لا ساهل

E 
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 رارلح-یرون هدرارب یک كنوهدن رود نام لا اما )شکاراراج سرج هدتفو عج وک هلفاع هن رب

 لاحرا هل. کف كمالو لوکس كن هلم هم ءاحو یرمسک كنار تاحر) رد هال یفاضا هتلحر )
 فرحواو)ردر هک نالاجیسوکی عاف ردب اغمج یضام لعق دندز ) كج وک نع رد دنسانعم

 هلوکس كيو یرسک كن هل ءاحرار د لح هک رعت سان ءم وب هدنولراب )لاح قرح ابو ف طع

 ہ دنم رش نیر دام < هیاشنا و هرابخا لوا عارم هم( تدب لو صع ) لک د هلن وکم كوم و یصف كناح
 یتشیاویدتک ندا دک هسی لواردکعد نو داوا شوهدموهد مرش دوخابردش وه دمور کمو

 تارخ هنادد دنس هعر زم اند یصاحر یدراو هر خا ن رسکابارمخ لع دا اد نعد یدمزود

 یتسدوک لحا نعد یدمزود یوی نکو ورم: د اچ ات راو یلحر و SEAS کا

 نیک لات یترخآداز یلیصاح )یداوارشابم 0 اشا يآ لوا هک ول لاحراب دااح

 هدایدرا دزاب * لیحر دا دما نیشوت ناوخ * نو اوا هدنمرش هتک هلل وب سد رل دد لک

 تبسف ذک ان فرح نونو ) تبس-ذ فرحابو) رارید 4 واتاط رهو هلاب شون * لیس زار
 هتربا ماو دادمای) یک نب رمش ردلمعتسم مدنسانعم لقاط یدع اما) رد هلل وب هدتغل لصا
 رل:فاضا U دعا اهو هاب نیش ول ناوخ) ردعما كن همحو ید ردعسا لیحز )رد دنا ورم

 لاهتسالا بس لکد ند ناشاد رداع درفم عراضملءف ند دیراد درادزاب) ردر هبال
 تادا ار) ردکعد لحار هدد رعرارد هخاس هدا ) لکد كءدرتوطورک ردکعد رولوا علام

 ولنا 5 ورا جوک ت ا ا <: ص لار (تب لوصح )ررد هلو ل ۳ ياس ) رد] وعقم

 لغوت هب هیوند ددل یلصاح ) روقیلآ ند هلو ید را نداوب ۵ هدا یسوع: وا
0 ۳ 

 تفر#تخاسوت ی یر EES ا ا ا رخ هارداز كلاهت و

 یی هتسارب ندناب رص رددصم هدزلصا هل رک کوک هر * ج ادر یرگددب لرو

 ؛هلءاضا رسا هد هه ضهب ټدحو فرح انو )رلیدایا لامعتسا هدانب هرکص كانا روم#م
 تخاس)ررد تر هد رع ردکعد یک هلا دلصا واوو یح"كنولونارز ) هو ی ردعفاو

 نزا واو ° رکصندنف در ه د محسن ضعل ۵ داتعم یدیاب و یدزود ردناغ درفم یضام ل ۳

 یربغ هللا رکید ) هلص فرح اب ) ی رص رغ رکیدب و ) رد رمد لوعم كتخاآدر لازم )

 عا یعاش و کجا م ۳۹ رد طول تخادرپ ( تدحو فرح او )رد د اک

 هیاند هک هسی ره ( تب لوصح )ر دکعد یدایا ماتو یدبا هب رغ هدنوب هدننبب هيل
 یتیداب بودبا لقت هترخآ یناب لوا ید-ابا اد ترام دیدجرو یدپااش یکیرب یدلک |

 21 ۲ هسلک دیکر هن رب دبال ارز یداوا شیاب نوا یرمع ینه یدپاب هبریغ یتراع |
 زوس وب یرلم "اب كلاع م اغ هک اوا مولعع ) ش سگ | شما هلک لوا هدتقیق> هک او 3 ۳ (

 هک یریشرب هرب N هکلب زالاو قاب ها ظودیا جا ری e ارز ردیف دصام |

 قاراععاو كلبا ملست یخادرپ را راش ضع رواوا شعاب نوجا هک ا وک ن هک |

 لک د یکیدلبا ردو رداالوا روك ذم اقباس ی رلانعم كتغاو نکا شایا ذخا ھاسا نعم

 یغ ودروب رکید ناو * یسک د رن رمل ترا ناو #٭ یسوھ نیم ۵ تع رک د ناو * *

۱ 
۱ 

۱ 
 ا

۱ 

 نیل وب نینچ ) دیک ات تادایه ) رداغ درفم یضاملعف تخن)ردیءودرو یرکید اقناس |
 رسسلو)ر دیش رص لود مدقم ل دربتر دات د دارم ترا ۶نیاو)ردتراشا هک ان ترا ۴ یکی ردکعد

 رد یک یلعاف ردکعدیدتلابئاغدر ةد یام قد لعق درب ) هلص فرح رم! یاو ) یک ر مصریغ

 رسل و ی مع لوهفم ل درب:ییسکو یرمخ دربنو هلوا ادم تر ٤نا هکر دزاجو ) ) هلن دحو یاد

 یدرون:سوهیک كلا هد ناک هننراع كنا یک وا ( تب لوصع) یګ رص رغ یک یلوا

 ( نل )



(۳۳0 

 a دان د یب ر یئ! ىلصاح) قاحلا اش هن ر یضع» هر زوا یعبط یاضتقم هدلوا یع

 ا ااا و دتاهن ۵ کرب ج هیتراعو اما) رد دهاشم هدلاع هک ) یدس نر

 تویهردلوا ۱9 تایپ دی او ی د هک ره ن

 هناهح) ردادحقلطم لعانهدنعیف>) یدر و هاف یسک ره کر ھ یلصاح) یدمود قابو دوم

 شابا ر صقل نیلیارصق هر رقت یاوا سام كس رد زا ع داشا هبریغو هام زو

 یک نوار Es شاداب را ها عزا بت زو ودر
 ردکعد یجوطقاا تل بسح ندند رادردیبپ دیک ر یصورداب)ردا هداوا و یون فی حول هدرارب

 لوءةمرا )بط در ف«یهد یءفراد2) فورعءتسود)رولک هنسانهممدق تیاهداامعت-ااما

 لعفد این لوعقم تآداارردصفرح ان عو درد هنا تفاضاهراد ابا )یک تسوذو)لوا
 ربخ مدة ددا ڈو ادم رخوم رادغ نا لک د ندنتسیاش) نددیاش باغدرفع لابقتسا ید

 باطخ مش تر طح (تسلوصح)ررد هافو كرا هل ههااهرادعرد داش لوءفهارق-ودو

 هوس ی هنس نیهروط بونلکا نهد هود تسود یرانایلوا قابو تباث رروب هل رط ماع
 ںویاغب لکو هاف رخ رمو اک اردا یب ورارق ینا باد هک ر دول دوم هللا تبګو لزم هب یناف یلص اح

 هکرد هلاتشر لک د قبال هلغسود یرادغا ند وبار ز) رد هدللعت ماعم یا عارم هالاقشعت

 * دص دیا یه نوجد و كږټ#ررب دلوارلوک هیوک هزاتهژات بویلیارارق هدنحاکندقع كن هو
 یمه ) ل الوت نوح ) ارا دب و )ر د- کید وبا ك *٭ در کس یواش ؟ نا كنخ

 lL هنسانعم ند مد ص ردکعد ك کاک درفم لیفت سم ل ەد كاج .) دی أت تادا

 د مدیا سد ) یدا یدالوا نا اناس هک رد ها ا ردصههدللوا نراعم هعراضم

 (SERS 28 ییدلبا نظرا ضد لکد ندنسااب ردعتشم ندندج ایداب ) ردکعد رسوا

 یاوهو كنخ بآ ) هدانب یسانعم كرابم هلقوص ردکرتشم طفل هل رع ف اکو ىع كونو
 ی وطهدب رعردهسانءهولتداعسو وات هدنول ردکعد اوه قوصووص قوص زرد كح

 ردصء فرحا یکی )رربد هروک هج رع هکردپ وط یوک ) تفص طبار فرح هک ) رارید

 هکنوح (تم ل رصعح)رد ها یکینیوکر دکعد یدتلبارد باغ د رفع یطام ل دف هدنولدر)

 ددرس دن تولا بوياق قا هک میه,داید ییعد) ردرسالوا قو قم کب ككاف

Eتارخ ه رخآ نداد نعي ) ی دنلبا ندننادیم این د نب وط کالب اک رک ,  
 نییمدودود> هلاديعو رارود هندارواكناد.هرب یت وطر ر هکردوب یلصا كيوب یدک هلانیحو

 ند دودح ناوانیبعت یی وطو هک ه سوکر زرل>ییوطوب یلنآیناکوج نوزوا جاقرو رردیا
 تارمسخ دارم ندیکین یوک هدنوب یدعارولوا بلاغ هراس هکردکنا تاود هسردا جارخا

 یدنک یسر شلوا هرند دص ناب . عاونا لردصم هدیسرافنیحراش صعب هدول ردا نحو

 ردصم کا هکر دهرزوا یسهفرص یضام جد یر یکن تفرو ندمآ ) شدردن اک هرز وا یسهفرص

 نتنک) یک تفنشو تفک )رووا لامعتسا هلی هه اعواو هکوب یربر د” یکیا 2 7
 نایزبدب رو تینا ی (تس) رد شالوا عقاو هدظذاح ناوبد هکت رد هنسانعم 8

 ردرالک دردصهرانولارب ز) شانااطخاماشعد هل و) (تفنشو تفک نا نک اوکو هدیایفاس

 | دیش دمآ ) نماوا لامعتا هلا هةط م واو هکو ید یر NES هجشسلاو هکد رد رلوسا

 ناد( )ردد و | مقاو هدنعاتشلزو فو كایماح هکترد ا ۹ ندش ناسا 7

 هدرلن وبا ۳ ان :ااطخ هدهد و )(دو و نی 3 ادنزیوسدمادش)(دو نیشد تولخ ش سهما

 رووا لا موم سا هرزوای دن ا ۔ص رماح ما هجو هجو ا)رداکدر دصم داسا ۷ ردعسا

  ( CDس (
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 ی رورسو مال در

 ید ورسو ییعالدر

 كسرر و هنردزوسروهُس»

 هلکنسردیک هلس لوا هاکلا
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 قسع هاو یر TE عقاو هدیعاش ناوبد هکتن هنسانعمند ودو ندیکنیکو دو کت

 همر وب هاب ودو كنارز) شاي اطخ هدهدن وب (۱مدنکیمودو ك نآیورزاراب) مدق مخاسرسز

 * تسرف شد 01 هزدرات سک * ترد شوخ روک: یّشع كر *رلاکدر دصم ر درلع سا هنس انعم

 رسو لوب رد هنس انعم یقارب و بابا هلم ف اکو یوکس كنارو یم كلاب رپ )
 فرحات و ) هث--انعم تارح ردکلرد هلرکف كنیع شبع )را رید هد ه:غارب جاغا یکی عارب
 شا وخ ) رد هنس اعم ربق هدنوب هلی كریم قاکح ررک هلص فرحاب روکب ) رکن

 هدّیف اضامدعو هدتیفاضا هش وخ لروک )رد هثسانعمیدنک هدنوب هلا یرمسک مورو ی٥“ رواو

 هل الاس اردکعد .ردوک لک د ندنداتس رغ ندندینسرفرد,طاخح ر یا ل ۳ تسرف)ردزراج

 ردکعد نصر و:.کح لکدندندب روآردةنصرک ندندیرا) لدع ده لءفدراس) هد سانعم

 یک مادق هدب رعرد هس انعءو رلباو لوا هدو سد ) رده ندزا هدرفع یز س ز)

 ییعب )ردنوک هکر رمق ییغارب یدبا ت تایح ( بس لوصح ) ردهداو سا وت مد هس

 1 اسرا اکا ید نک لصاح) ردنوک و رل باهلاص لاعاو تانسحو تارمخ نالوا مزال هکنرخا

 یحد رو نت رانا ٠ نس س نه روتک ه صادر تیم دسک ار ز رد هدلیلعز ماعم ینا عارصم

 *زومناتقآ تسفرب رع * نعرباق نیم رو براقا هرکصندنسارزریاف كنرخا هدکفاخاص نس
 كو كع هلا "عم ساب هدا وبرد هب نوکس کیو ی Is رع *زونه هد 2کا ای کا

 ندت اب ی *)ندر حدا و رعرواک هل ول هد رد صمر دلمعتسم هلک كنيعءد مقر دتفلهد هلا ی ت

 تادا هل د-ص هولا ھه رد تسفر كو ع یر دهن یر فرو ادم رع) هسا لوم قعاش ِ

 تاءفا ) لاح فرحا و فطع فرحواو ) راربد ھڪ رع رد راق فر یدشوا كر هیس 1

 ۳ ةو یدیدشن ك مو ےمو یمتف كننزوم) هلی هبالاندارد ھی مال - یقاضاهزوک )لرد ش 1 13

 نار نخوتسراناناسنورذا (تب) روکا ندر" كن وب هکتن) رار د هم اهنرو|كلنب ارات ایا

 ادم نوھ رم 4 ینا عارمصءزوگ ناتفآ)(طاشو نوک ودو ن 5 رسا ودو لواباو با)(زوئو

 یدعم هل ءز ال هل وکس كن وت دنا ) ردیلوععم مدعم لدنامر) ریکتت فرح ا و)ردکعدزا 0(

 ردعحار هاتفا دتګ لڪ ۳ ردب اع د رقم یام لعف ردکعد یدوو ۳ 5 EE هدننس

 هدرار یک كنوب هل ترواو و هللا هع مور هد هحاوخر 0۰ فرحواو) ردباتفاربخ E لج

 لد د شه یارویرسسک كنيغهرغو )ادم هحاوخ)رردهیارزوو هرز نعنالوا بحاو یه

 یک یغدوقوا حوتس«ینی*كنادیمروفوا حونف» يع ,ع) ردادیمریخ ةا تثلوغ ردعسا

 رد یکراق هدکمک مت ۳ رد را ناویحو ناسارگ (تدس لودصحم) رذکعد ن الا زوده

 یدردلداغ ید هحاوخ هک و لاح یدو قحازا ندرعفر یسک كندنآزوعو هد هک رارمت

 هک و لار دا دک اوردلازا نیلا یر ه:ءزأو مانارو ی هسردیرا رنک دک! یرافزوع باقا

 هددمک ر یرگ یلصاح 0 قو یربخ ندا س همک كرع هداف باو> جد یحاصرع

 یاد دنامو دزو ںاتو ارد بود ار دەت فرظر هر اتفآ هدنو ) د هعرا رس شانا فردا هراق

 هد ولدئام هدناتک شا و)رلش؛لوا ففاو چ هرس كترلخد یدااقزا تولا هئ انعم مزال

 رپ تعدرت *رازا رد هتفر تسد یه یا *یداهد هلو شعرواب یدنام هل نیید هتان هدا هد

 ردکءد شوب یهذ) تسدیهند عیایربدقت) فوذح ی. انما دن فرح یا) *راتسد یرواین
 ردعاک ن و هو هسا ھم دیلارُ ءہص ردکعد شول لار دید 9 ر فیصو هد ) اس اع نلاح

 هدر اب دا ضاو یغاضامدع ه هتفر كتسد یهآ) ردکع د یک ردم ند.ام هتفر)
 تاک a عوفرمرععاوهدحو ملکتم عراضء لدو درا فور ءهرازاب) ا دک ارد هلص فرح

 ( مرفروف )

 ا ت حس

 ےن لا د س ا
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 و 8 رعءاباما راربد ن 7 !رعردکعد ولو 7 ,e س مرر وڈ

) لما , رولوا دنیا د دارم ندرانعد تر یروات
 : لاتا ۇل لع*یرواد 

 یلوا لوعفم كن روان ) ردهتسانعم لاتسد هداوب راتسد) ردکعدنیس یمروتک بطاح درفم
 ولوط یکلا مدرک مراتروق ه یک شف شولا هرازابیا ( تدب لو صع )یسنا لودر و )
 ارز نیس هلک شوب بو دیک شون نس مرقروفرففندکرازاب دلار فصیایعو ) نیس نرو

 لاعاورستان>و تارخ هشرازا ترخآ یا لصاح ) نرو ەن ناکیار کک ىلھارازاب

 هکر دنو یکایک دید مرق روق )نیسالوا مور عن دنرلتهد تذج هک مرقروق هک ناراوزسفاطاص
 ههالا هیشم هکار ) ردلکد تن >بحوءلاعا ارز ) ردقول مزج هدن ؛ةح كندو هدصوصخ وب

 هک ره ۷ درج دنا هش وخ شن رخ تق و ٭ وحد روخش ع و روح هک ر ح و ی

 عرزرد)وعمه سا عور زمح) یدالوا فذح سک نوا نزو ترور هیدیاهک سک رهیو دن

 ردهیمال قفاطا هدوخ رد دار نا کا هدنو اما )ردکعد سا هدخاب ف یا ند ع رز

 فقرحا نر نی یدب تا د رد یطام لعف در وخو دک فرح اب در و

 لیصح اکا هر هک لیصف هر زوا یتزو شی وخ هلي" ر واو د وخو ) تبحاصم
 رد دیمال یفاضا نم رخ تقو ) هبرا ی راکدردم هناوبح بوح نکیا هزات نها ) رارید
 ترورمط 11 قق وا نکس نوعا نوزو ترورمط نو )رد ەن انعم نا و

 | ردقاشب هدنوب هشوخ )ردعجار هسکروک ذم رص نیش ) شاب وس شاک, نیید نوعا هفاق

 كنیم ج ) دیح ردیاوهقم مدعم كداب رار د هنس هګ رع کی اب كن ربغو یاب عا

 ردکعد ارك كم رش ويد ردن راقم هعراطم ارز هثسانعم رد صم ردیعام لو هل مک |

 ل وا ید نکنا لیصف نما یدبب هلکج نکا كن ہک کر ه ( تد لوصح )

 هنانس> و تاریخ هدنلاع قاناوج هک هسوک ره لصاح رک كهرشود قدا هدننامز نم رخ
 1 هدننامز ؛كللرب یدلبا تاقوا میبضت هلبعاو وهابو الا فرم« یترع ههطاصلاعاو

 شلوالماع لا٥ اکلزجبال هلک كر دالام هک الر < كا یس هاو تر a هر ییددلوا

 N رسد مد3تدو # ورس راد ره ناار × و: ناک شوکب یدعم

 ۵ لوس ( رد اسان وم نعصا و ظعو هلن ون نوکسو یبهت كريم یابد )یدازانوک#ل دزا

 هعماسو ندا هګ رعهکر رد هلو هل. رم ی اک شوک و )تبح اصءفرح ا)رد دیم ال تف ضا

 لعفدک وم هلا وشد ) رار د ناور هیتاساوناج هیناویح حور رد هیاب تف ضا هاج )راربد

 شوکبو و رص لوف لو: دپ ) ردکع د توا لک د ندند نش ندن دوش ر د طاحت در ذم معآ
 نوحردتثانوح هدالصایربخ ت» و < رہ درع

 هر ند ناو ىع" رواء ندنو> هل اب کر رخ تادا ان و نیسو هم رقرد را با سا ناو ها تادا

 رلتزاب هلا هیات “هزم تسا نینچ یو ردکت از الو یداوا وا تسایچ بوئاوا فذح
 ردیطاخ دره را لعف شاو ) هنسانعم لجر ردکعد راد رم شع رللکد هاکا ندالما یسراف

 هلک كنارو) رد فرح ابرازا هفطاعوا ودرکسدذ دشا هه کا ردکعد لوا را ندندشاب

 هل فاو ناج ینیدنب كن دد( e لوص )ردکعد تیک ندندیور ردبطاخ در٥ رھا لعد

 قااطءوقفاوم هتف طو هتفیفح و هتد رش منعص) منرت نو تیک لوا را رد نیل وب لوب ت شا

 نسل ردرک مدیدنآ الت نا لمان زا دەب ۳ ا كس ردیک هدو ره و شداب هک ورد

 نا سر 1 دء! نمو 1 وسا ك ار E a مدح دوحار د تک نەادو میش تارع

 نادا لعق EE ( ردیا ربیع هل ط ها سا مع 0 هم وص زادوا # عون

 یھ” در

 یس ال در

 يمال و ىلع دیس اندر

 اکو ی و یرورس و ۶

 آ حس <



 مع هنس رر د دن زورتعحمفد

 یاروا هعن شلوادنوی و
 هسک رک روند ږ هند لج

 نوساز 8
 لللاد ةا 2

 اذک ردوا دک کا

 میابطال تاغلل
 یو ییءالدر

 ی رورس دو

 ېک در

 یناکدر
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 فاارخ |هک ك لک ره هک الوا مواعهرد هلو عفم لر دصم فاض هب عن ا)هنس ود هظح المو رو

 بلقنم ابر د اروسکمیتادقام ع هدناکش فلا دک رک نوسازاب ہدناکشا فلا لوا ہک رک هلوا

 كاك كن هک نالواایرخا هکرواواهاک و )رار وذا هلایبنعمر یسعو یس وم التم نوعا قلوا

 اطا دت واجر وانغ یب یدهاو ین ی عن و یر و نع الثم نوهعالوا بلعن هل ابرار د |حوتفم ل ىقام

 تایادارم ندانعمنیاهدنونور دزاجققوا هلهج و یکیایانععهدنوب س+)ظفح افر روق و | ادعو

 نیش )ناپ فرح هک)یسدنا لوعفم تیصحو) لوا لوعقم نآ كەدىد ردیرلنعصم کز هقناس

 تفاضا هتل رع رال س « دنضات هه کكناویح رهو ر اب د هر قجار وا هلبرسسکو یک كلون

 عطدم ندهاخ نعل )رلشمر وة داع ةلز علا ۵ رد هنسانعم عاطهناو تعارف تارع )رد هاب

 نامادور نماد ) فطعفرحواو)ندندنشن رد هدحوملکتم عراضملعف میشد )ر دت دا: قل وا

 ردهتسانعم هلص ءا هدرار یک كنوارف) ازار د هی ال تفاضا هڪ رل ,د لیذ هګ رعوک ردکنا

 مهارف د هما صعب ندن دیح رد هدحو میکنم عراعءلعف میج) رد دنسانع«یدنک دوخ)

 اهتنک) رد ابزرع:د یر ده فوذح هیاافاطءو فور مفد) فطع فرح واو ) شود

 ردکعدرزوس رد هنسانعع اهن هدیولاما رد هزالکو ظافلا شلو هدتغأ رد عج کل هتک

 فرحاء وشد )ردنرا ع ندوفا مالک هدنوباما ردکعد قنغاطهدتفا رد هاب تفاصا هزار )

 موعءاپ هدنسهنع س )راروقوا موعصیرلرباتبور ضب وروسکمم یافرظییاب وب لابقتسا
 ردلیعتسم ند لعف ع وک )لک د ندنتمش ندندی وش )شعا عطیانسوز نیید كرك ققوا

 تاالد هل سو تعاص یدازاب لص تم نو کب داک هبا هطاعو او هرقف تردوب لک د ند نتفک ندد روک

 مارو وا هدنعار واتارع 7 روک ین تدلص مرک ےن دکلبالم ات ینات-مروکذ م لص اح نو ابا أ

 نعل ) معملب وس ناشد ردع نمو و ندنالک ناشب رپیابزرمف دو مروشوبد هم و دنکییکناتیکو

 هب# ےکب حص هنس ذی ؛هدیر نابز *( تس)* ےل وس سابو بطررکر ه و مدار قتالک اند

 ندندرب ) ردلوعفءمسا هلرعص كلاب ,دیرب ) فورعم نابز * مکحردنا شنابز دشابن هک یسک زا
 فاک مک )فرط فرحاب ) هنسانعم كک یلدرد ییکرفصوهدرب نابز) ردکعد شاس۲

 رردهفجو یکیرعاو یک ارشاط نعد ) رد هغجوناقلطء هلنوک س كولو یک كدرع

 ردیهج كععا لد د شم موی كلداص مع) رد هفحو جا هلی کک یا هلوغپاما

 هلی كلاب هد مکب )ردکعد رارغاصرد_عاضم و قان یک ینیدلوا یج كرجارج

 شاز ) تقص طبار فرح هک ) تدحو فرحا یسک ) ردکعدرازسادردب-هچ كمکبا
 یاهدنو م > )ردفهحم ندردنارد هکلب نوک ردفرظ تا دا ردنا)ردعجار هکر عط نیش

 هک ند هیت ر ردگیرازسادورارغاص شهر آوا هد جوبر ك کی لد ( تاب لوص) رد ةا ۱

 عل هرونک هد 5 هنلکوک هکلب ایل وا یطبض هلاد ینعب هیلوا « د2 یدک الد

 ناشر نایلوا هدنط,ض یابز راد سگ نالوا عطوعتم ندواخ توروا دکل " ادو هخآ عاص |

- ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ is هتدب یا تعم نیب د ردنوګا نزو ترور دار | ین: را دص عج هدنوب )ردك نديك وکداوژو أ 

 - حضحضحضح)ض)>حج)__ ا

 هله جووپ هسک شمرتوا شوماخ یتعب شاسک لد .دقج وبر یکرامکباورلصاو شمالوا لاو |
 هد شدروا مکبو مه هدفح ولر تواوا شوءاخ ی ناسالا عوطعم ) ردلباق یعم ید

 رواواندنابق دحاو "هداراو عجرکذ مکبو مصو) زاوا را تعار دعد هيلش تاداهجردعنوب

 E E ثلوا عاربع۰) نیا ES طرح هل هدنررهت کیا E ER دعوا تلفع

| 
 ۳ ر وا هد هش وکر ناز هدب رب یکررغاصو رازساد ع! ردف و ذع هیت تادا

 هسک نارتوا مک: مد هد هشوکرب بواوا نابز هدب رپ یتعب هیلوا اظوه* هشت ثادا دوخ

 ( كعد )

e 



GEL) 

 یک وا نیبد ر ول وا ندا دحاو ؟هداراو عج رکذ مکب مع هح رب دون ها وا دا سه كد

 هر ردو ید وب نم ,رسانا هدارود هک ناتس ودزا یا * شا نا یک مکب تا یک

 درک تعا طاسیو د تعالو طاش هک نادنح دعا ردردزا ےدو سر نه سالح

 تاغ ءاهتاات * تفکو درک هکن هدر مرک رپ دمت یاولاز زارسو معفطن شباوج |

 هه از و هواژکو هلابوواو ها ګو واک ) تفص طبارفرح هک ) یسرب یکی)ردنوا
 هلی راف یازو فاکردهواژآ ترع.هواک هنساعء هفگراو یسرخاوتو ی دات كلاب هلواوارز) هلو

 فاک لاح رهب ردد رع راذاک و ردکع د یزدان اد تر او تر هد ارز ) شک ررت رشد

 قانشا ند تع وآ هوا) شعا لکد هاکا ندعتفاو نید رد ر-ء ندهوارآ هه كد رع

 ی وخ و جام هنسانع« سڏاوم ردلعاف عع لیعف سانا ) شلبا نایسن و وهس یل كنيابا
 سالح یر دقت هنس ا۰ نيد ر دلع اف ن٤ ل دد س الج ) فورعع هرج ) هنسانع« قعردشاا

 تاعهدنومسر ) تیحاصمقرحاب یدالوا افتکا هاکلبا دارا هد یوا "هرفف یدا ید ول نم

 نادن> )یدرت وعنا زدوق نع یدرکو رحادمآرد ( ورد ) رد ها تفاضا هع دقردکید

 ردیعمج ك طشا قصاوا هل رسک ك نول تالش ندد رورمس هلع لیوطاشت ) ردکعد ردعاوا
 ردصم ندا هلعافهطاد )قامشحو یزاب نعل نووا رد ردصمندنا هلعافم تعال )

 هنسان نود هة طا و ح | نر رد ر دصمندن اب هل ءافم ۵: تبعادء ) رددا ممكشودهدنولاما ردنا

 ردعحار هاتسودزا يک مع نیش شباوج ) ردکعد یدشود باغ د رغم یطام لدو 9

 هذال وقو تمذخ دعت ) ردهتناس یفاضا هدرعت هلرعک كنار ر رد هکر هج رع رد زد ولاز (

 رد هنسانعم مدم ردلاق هدام عسا اما ردکعد مدءوط یراق و تفل بس ف رگنر )رارد

 | کودک لات هللا ءاش نا ردکعد توا رار د بتر ءاه هراییسر ءاه یک كنوب ۳

 ( بکر لوصح ) ردکعدیرلبا رظن هل فاکو رسک كن وئدرک هکت ) روتاوا هيله درارپ
 مدلبا راّتخا قج وب رب بواوا عط ندقلخ عو مدلوا هرزوا تصح مکیدلبا رکذ اقباس
 هرج مه دن رع رادو یدرواوا سد هد هل هدنلوپ ج هک یسیر ندرلتسود هک كد هتفو لوا

 لایا ال فاکن یب عا هللا قیاس تداع یدا مح بحو ميدق راب یلیصاح ) یدا میس و

 ید ریس وک تطساصو تراطشو یدالیا قلنام داسو رورس رد-ةاوا یدرک ورا ند و
 دارم لب وس هلا تاماطم فادصاو تاغطالم عاونا بودا نط نزح و نیکعیب یی

 هلتمحاصم فلکنالب هک دلک هعایو ید ڈال وا عقاو ملاح هل وب كدهنامز وب ارز ) یدندیا

 ند هبقا ره یوناز یاب و مدم رب و باوج اکا الصا یدلبا هک لاوحا ردق وب یدیا سون أ٠
 هر وب مدیا تافل هنغآرشح ردقوو مدلوا درهم مجیک هلکنا ۳ مدردلاق نددبعت دکرو

 ن رلظفا تبحم هدینات هرتفو تنم هد یل وا رف ) یدیدویدذیا رعد بوتا اکب قصلوا
 تدعالم رک ردقا وا یتسانعم بودا فاضم ED EE ندشناب رلذماوا هد از

 ردکعد شعگا ردلوعفم ےسا هدر ) شءزا فلاح هان پچ نیید یدلبا ییروّرس
 اکر لبضع ینا هدلاح یعدلوا شعا هدنسانعمو شمابا تباصا هداعنمو هد هي ص نیید

 لمف لکد مزال بضخ هیدن رو ارز شعرو یەم بساند هیکرت قوطنم نیید یدلبا رظن
 | فاک نوک # یشخو فطاب ردارب یاوکب * تسه راتنک ناکما هک تن ونک ٭ هءطق #

 هک ) هبا ه مه 3 ردهم ندنونکا هتسانم ن الا ردکءد یدعس هلی لاو و كس رع

 رد.کرفصو هدیاصا راتفک ) هنسانم نرد رد ر لصء ندناب لاءدا ناکما) ناب فرح

 ردکعد ی روک ل وق ا 1 ود ردصء مسا ات 5 ددر وآ رده هک ندندب را

  ( ADس (

 یناکدر

 یرورسو لع دیسنا در
 قاک در

 قیاعطا قاق دد ر
 او ES یوم وع

 ا 5 رص ءافو ےک

 الم ق و رعء

 یرورسو یلعدیس نا در

 یاکو
 یدر

 یمال در

 یتدر
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 قف رحاب ) رد هل وعفم ل ردصم تاضا سد رلیدلبا لامعما هدمالک عر هرکص

 لصاردار ) لکد نتفک ندندس وک ردہطا د رقم رها لعف هلک كمع فاک وک ) دیک ات

 ندلا د شر E هللا هل چ۶ »زد ەللاد لامعتااموع نکل ردهلا ەچ لاذ هدرا. ہک كوب هدف

 زارمک داب ) لاذو لاد نام قرف یسراف نایزرد ( هعطق ) ردشم روح نییمذ هدنطورع طاوطو

 ارنا ناذ لاد ) ( تسنکاسم رک درفم ظفا ردوزا شم ) تسم#لضافا درب نا هک نم

 تعالموكلبا هد رارب یک ك نوب اما )ردقاقشم وب هدنفا فطا ) ( تسمع لاذ لج ین ایو

 هک یدنلوا تراش| اشاس ردیلکش یرمسغت فطع ههطل هلی ر واو شوخ ) رد هنس انعم

 ( تب لوصح ) ردکعد تالیا ردردص»فرحابو ) رونقوا هلبا هه مور یرا هک لزاخ یک ك وب
 هلبا ناحاو هلفطا ردار یا یدما )ردراو كتفاطو كتردق هلکتو همالک كنم رک یدعش

 # دسر رد لحا تك وجا دف هک * لک هقطنو هبلک نا ودنا ناسحاو فطا فف هلو وش

 هج رع ردهنس-انم نی رابو هت ربا اد رف ) لبلعت فرح هک * یشک رد ناب ز ترورض رک
 یاضا هلجا) هرزوا یزو لید را رد درب هج رع فورعم كب ) لیلعت تاداوح زرید ادع || یرورسویلع دیس نا دز

 دک ات فرح رد ) هجو لکلو هل وا دار ل ارزو ت رمصح- هک هیمال دوا و )رد هاب
 ردکعد هش را هدنول ندندیسر ek در. ع راضم عف هل را دف كنسو كنار دسر )

 رد) فورعم ترورض )ردیاهدافا دیک ان ضع هدرارب یک كلوب مکح) تبحاصم فرحاب )
 یحلر مص رخمکع و )یك رص لوعةء نابز ) بط م درفع عراضم لعفیشک ) دک ان فرح

 توم نع هش را یکیپ لجا هک نران ارز هل وس هللا فطا شادنرف یا ( تس لوصع) ا

 هعذاو حر شم ناعاعتم زا تم زا یکن # نشر <S ندیلکت یاد هرورمع ا هلوا نيت هک توو :

 _یشوهاخود نشد فکتعم ایدرد ر عة O EEE رک م رع نالوهک د در ؟ ماطع

 هک دقت یو )مظعتزعب اتفک شیب تاناح هارورک شب وحرس یناوترک !"منول ء رک

 کا SE تداعرب دوش هع نح” هک هکنار ۳ مرادنر مدوو مرار مد

 یوذیدلوا عجج هلن ونو فلا ناصلعتم * لهس نيع تراسذکو تساهج ناتسود ند ر زا
 ردعجار هعدق راب مع شنع ) ناغاعتم نامد رح زا ی ر دقت نوڪ داوا تفص هل وعلا ییعالدر

 ندهعقاو ) رددنس انعم رادعم و لصا لف كنسو كلاح بسح ) رددیعم هدننادرک هدانعم

 ردب اغ درغ»یعام لعف دیناد رک ) ردةلخ تبع نع عاطناو تارع دصف كح دار
 رده ترضح دارم هدیوب )ردن تانک ظافلا نالف ) ناب فرحه ) ردکعد یدلبا هدیو

 مزج تي )رد هنساشعء عطف مزج ) رد مس فطع هدصق تان ) ردکعد دص مزع )

 شوماخ ) ردهیمال یفاضا رع هیش ) نا فرح هک هلا لوق خاسفنا هک دن ل وش

 EE درم عراضم لعق EC 7 ۱ زرد هدشجخو شماخو سوچ هنساتءم ت ؟ اس ردمسپا

 ME ورم دید "رمن)ردکعد هیلباراتخا لک دندن دیزک ندندشرک

 روک نیکرادت كشاب ہد ردزراج قا وا شاب هدنوب ردکرتشم ظفلرمس ) ردکعد تكسبا رداق
 توط یکعیط یو زراو یکیاسفن ءادوس ن٣ زدنا هد-ءآوا ةت اک اوهو ادوس ردکءد

 عاطقناو تلرع ندلخ هدنوب تینا ) نیس هبل وا سفن ثداوح لاعاب هک ها طرض
 هلاسا یقه ههاس "هر رد مک شاد ی رددت رد ناعم لوا شاب ) رد هنمان»»

 رد هیءال تفاضا ردکعد ولوا مظع ) مست فرحان ت زە ) یدید عدق را 1 وااشک )

 نالوا عذاو هد نهارا نعي ردفوطعم هعظح تنزع مدد تو ) ردکعد نوهنرع كالا واوا

 قید مه راهج مرار ) سفن مد ) ناس فرح هک ) ردکعد نویهتحقاتسودو تک عدق

N رو 



) ۳ ( 
 نینکید رربد ملا ماوس NESS تاک ند رارقو روض ح مدع مراة ج سفن

 ۱ دل مرادل رب ) ازاګ هنسانع۰ لحر رد دار قا هدنوناماردلابط هدتفا مدق) هدنهاقم ماراو

 تادارکم) ردعانک نکس ندر یعودروط ردکعد معردلاق هدنولاما ردعاعوط یراقو

 لوعتعیسا هدیسراف دوش دتفک ) ناب فرح هک )ردعد تقواوا هکنا ) هتسانعمالا ردا ةا

 سا وم تالوعت» هش نو دا قذح اع لعق هک رولوا هاک رواک هل رب كزهماع ل اعا

 ۱ کرد هدوهعم تداع 9 ندفولأم تداع) ردکعد هایوس نعد هدول سش زرد |دےو

 هلکن ول فورعم قل نیر ردبیحاصم نالوا عف او هدنسارا ت دن ک دلش ترضح

 ۲ ردکریشم هدد 3 هلم زال ندر زا ) لیلءت فرح هک ) رواوا یلکش یرسقت فطع

 شود دوهععا و هلوا ججا تا دام سد )رواوا لبءاف ناتود هعلوا مزال

 نالواعالعو بسانم همالک قوسنکیل هرزوا كارتشا هنرولوا لوعفم ناتسود هل وا یدعتم

 | یربخ تسهجو) ادتبم ندرزا) لمأتف هلوا عدقراب یلوعفمو هلوا میش یلعاف بواوا یدعتء
 هدنو نیع) رد هنس یکدلبا ر دلو نیل نوا هلازا یهانکره عرش لها هدنو ترافک)

 یانعرتف و ) لرل کف كنیم ف اکو لس راربد دنکوس هک“ راف زد کاکا

 ك2ا م هکلب بوی نیع اب و ردله س یرافک هسیدلبا نیع نعل )ږد طرشت

 ۵ هوط جروا نوک حوا نیع ترافک کر رله یترافک هدهساهدنیع 1 یدصو تال هرمخرپ

 | (بیکرت لوصح ) لکد تمصم قوج هاو ر دم رو وط ناراق كنك نوا ابو |

 دصق شک یدلیا علطم هی هعقاو رادقمو هب هیضق لصا یعدقراب یس رب ن دهرا تلعب

 ساقا كل رع هک قو ك 2 هدا دا هک دن تاو ط فی : عطف ید تست تو نعو

 ی دو كشاب كسدا ح رکا هدئس هيلدا راتخا توکسو تعکوهرولوا فکتعم هداند

 | بنتو دعابت بودبا تازعو عاطقنا ندقلخو ) مک ندعبط یوز راو سفن یاوهو)
 یرب رفتوب مدقراب لوا) ۰ ی التاو طالتخا ندنلخ ییصاح) توط هک وکو ا نقب رط

 تیک نالواعفاو هل یو نوعع> یترع كنادخ مظع یدید هخیلکد ۳

 زوسهکتقو لواالا مزرفگ ندنوب بودا مداریو مرلا سفنریو مزایا ماراهک نوع ےک و
 ه)اکم ءرزوا عدق مسر عی هرزوا مولءهو فورع« قدرطو دوهعهو فول« تداع هلتایوس
 ۳9 e كندنک نودا فاک:ءا هات نعش ناھ هد الاو) ا اه هسرواوا تہحاصمو

 حاطا هک وب هکر اکا هیصهن هدنفح نسا ياهل وب تعش رک ہلاک )ردلهس یترافک ه-ودلا نع و

 قبال هردش رم هسداوت ردیا ن نابژ هرللاط لب اف یلرع تالضاف درفهرب یک میش اریزرلا ماراو

 71۳ سعو ی وص "۲ SE *ر ی ی ب ودیآ ن ناج ق حل « رکصادنوپ او :لکد

 لاح فرحا و) فطع فرح واو# I یدعس نابزو مانرد لعرا هفلاوذ تابلال )الا یوا

 رد هيمال قف اضا كفالخ ) قماع وا نعإ )ر دی رغوط هک ر دباو ص ضيقت فالخ

 رددنس اندرکف هلوکس كل هرمهو ی كنار یر ) فورعم سکع ) هاب كهارو)
 كنوذرد هلواو یجفرتااحو هلا یرجو صا تااح یلوا )رد زاج هدکلیا بلق هفاا یبهرمه

 بصل زد نود فر تا ود وذ جم ےہ مرد
 کا نالالاولوا سی )ردکعدوالةععردیعج كيل بابلا) هتساشعم باڪکاو بارا هدرجو

۱ 

۱ 

 ۱ را ( رولوا بارعا هلو و رح 5 هنس ءاعسأ رریسا 2 تم بحاصود ( ردکعد لوقوع

 نرمه> ہل .عک كاف راعفلا وڏ هدنوباما رد هراعف )یدحاو هک یراکمک هغرکوا )هک كاا

 ف



 ییعالو ىلع دس نا در

 قاکو یرو رس و
 ىب احلا قا افدو

 یناکدر

CE) 
E ق 

 رد جلف یکیدلبا هبه هسخ رلترمضح هنع هل یضر یلع ماما سو بلع لام هللا لص دم
 هج رعرد نيق هدنوب ماب ) ادتیمرخ وم راقفلاوذو) فوطەماکا سکعو )ربخ مدقم فالخ
 لرد ههکحو هغامدو هدا رر دکر شم ظا هلس رع فاک ماک ) هلب رسک كايغرارید قالغ

 هار هک وب لاح ا و ردفالخ تئیلو باوص جد (بیکرت لوصح ) رد دام هکج هدن وب
 یراعغلاوذ كنيلع ماما ترضح یسکع تالوفع بایراو ردیطیقو ف الخ كاوض

 بود اتاوزغردقوب هانا فیس لس یر طح یل ماما ار ز قماعع> نده الغیب )قل وا۰ دنیق

 هدنغامد یاس جد كعش ) یدزاوب دوجو روئاوا لەن هک هج رف رایخاو هبگراءا ندنآ

 سد )یدرولاقروتس تویاواروطسف انا مو فراه ەر دو وب هسلوا تکاسو تماص بولا

 ردیا ث ارا نامر> ٠ تا اط لباق هج قلوا شوم اخ ندظعوو داشرا ا ا

 ضقنو )اک ا ) ز الوا ضیفتسءو دیفتسم ناد م هک كرک كلبا ماکت یدما)

 ماک )ردکعد قعهزول یدهعقءزو ندا برضردردصء صوث)ردعقاو تابلالا لوا دهد

 دنس هیفاق فاک كتیماح ترضح ہک هتن)رلدابا شحاف یا طخ راتب د رد هلیم فاک هدنوب

 كنه! ماکبیورخا دسار ییاکب) ) ماک دنر مرګ نرد ماک هک یسک ) (تس) ردءقاو هدر

 تالقاتهک )( مدد نطو یهام نوج هدد بآرداردوخ یسب )(تب)(رروی ینصآ هجاوخو
 ےک رددرلک* تسحدتهدرخیا ناهد رد ناز # هعاع3 * مدید نشل وخ ماکبار شاز

 هل کف كنارو یرسک كن اخدرخ) ر دنت نتعنص ںاوجو لاوس تب ول # زه بحاص

 ردکعد یتاود دنعاود ) هنسانعم لردم-د تادادتم ) زرد هدشوه) رد ه:سانءم لقع

 هل-ذق هدیکرت هک هتنرا روقوا هد هلفاکرمسک اما هنسانعم حاتفم هلک كندب رع فاک دیاک )
 نکل) ردز هیمالرتفاضا رر د هب هن رخ هلیصف كايمم فاک جک ر رد دیلک هلن رمسک كاک
 ندتع اشا كنسهرسک كفاضم طا یابرد لرتطد یاب یرلتفاضا هک كر دو) هرد كدیاک

 دنمدرخ یا ) (تسلوصح )ردندتهاسقا ییکرت فصورنه بحاس) زرد هبات نالوا داوتم

 رداوجوب ردحاتفم نمی ) یدیاک كاس وف رخ كره بحاص)ردلاوس وب ردن لدهدرغا

 ردکعد هلواواغب دّساب هتسب # رو هلبا تشورف رهوج زی جک اد هج دشا ا ردوح ۷
 نایبفرح هک ) تدحو فرحان یسک)ر دکعدروایب ندندیناد) رد اخدرفع عراضملعفدناد)

 ردکع دیجملاصرهوج لکد ند نتحورف ندندشورف ) رد یپیکرت فصو شورف رعوج)
 دسوک هلواول ذب یسومق یس هن رخ لبه بحاص هکنوح (تد لوصحم) راد هبیحرحرولب)
 همان ہوکر ہک ادامییع!)یع> رح هسخ و زدیم یصتاصر هوج زنه ب>اصروک ذمهکر ولی

 ندبهالک یفرعحو یلعكس رھ سد )زالوا ییولعم كن ەس وكر دیملهاجر دیم لاع) هک ههطاو

 یج رج قاط رار د هش ر او هکیدا هار ز) شاباطافیدرلرپد هتناسا یحرج هل ) رد هواهم
 هک هب نآ تصم تقول * تسدد ایش اخ ددهدرخ شاب هح رکا * هءطد * رارعد ھاسا

 شیو )یربخ تسبداو) دنا ر دص »یاب یشماخ)هیمال د'هدرخ شیپ) شوک نتسرد
 هلص فرحرد) ن هرد)ردهمال تص تقو) فرظ فرحا تور یکم فرظ دهدرح

 ردگعد نیسهدیا یس نع ) نیس هد رو در دمبطا درفم عرا طم لعف هلی كند رع فاک یشوک

 ییصاح )رد دا كابا توکس ی۶د )یاوا سیا هدنک واو )کف لّداح هحرکا (تد لوصح)

 هدر رهاما)ردحو دم تو سا هل نیس ۵تا اح هزوس هکر دکد لواهدنتفو نمصءامار دل هود

 "هربط رج د % ردم وم دم توکس هدیا هسا وا بزم ناصثو ررمص ندکمالیاملکت هکلب لکد

 ماعم هلا تبسا هلو تدب وب * یشوماخ تفوب نتذک و نتهک توب * نند ورد مد تساعع

 ( هدایلعت )



) ۰ ( ۱ ۰ 

 زاو:ب )(فاعم ىر یاب :یزوءابنان)( ی 4 لات یسراف ردنا هک نآ تدفرح ته

 سد (فاقو نیعو اظو اطو داصو دا طو احو ات ) لد لها یارک دا و فورح نا نم
 0 لوعنم نداد یرغانو ردند E 2 اقر رحاب هادو هلوا دوح وم ی, كدر > کس

 رک وردت تقاضا هلو دم لردصم EC ارضا هلوع هدنو ) رابدزاب هلا اط یالوا هبسانعم بصغ

 هاتساورف مد نب ردصننذک فطعفرحواو) رد هت ردصم كد رظ تفاضاو فرظ فرحا

 هنسا یکیا(تد لوصحم) ردصم فرحاو ردییک قیاس ییفاضا یشوماخ تفو ردبا فطع

 قلواشوءاخ توداتوکس هدد داوا مزال ملکتیسیرب )رد بسەاروض ڪبو هنصع كوع

 هرمط ود همه ( بول در دم روک هبضغ ی ی یکا هر | كنا عارم )

 نيد رد O EES د هر طو ( ل وس یدمع نیید رد E یک ردصم هدول

 ردع>ار هک دو ران بناضرع وا ) رد نالا ن ںیہ راک ریه لعلیوسو اب وس ندا هل اعم

 هرواحم)ردیلوعفمدش«نایز كمکج ندیشک) دیک ات فرحرد) رد هنلوعء ردصم تقاضا )
 ندکابا ضارعا ردکءد كءردنود هدنوب ندینادر ۲ )ردکعد تیحاصم رد هنانعمر هنداشو

 لوصح) لیلعت فرح هک ) یک هک هدیلوا "هرعف) ردیلوعقه م دعج كنود ناد کک یز )ردتانک

 تکاسند هلاکم هلکنا نع! ) مدام وط تو هک ج E ؛وس هلعدق راب مالک لصاح(بتکرت

 مدلی تور هکمردنو د مزو ندکلیا تحاصم هلکنا ید) مدالوا رداق هکم اعلي وس تولوا

 7 مقغاوم زاب ارز ) مسهروکبسان-و لوفد یکلیا ضارعا ایلک ندتبحاصم یصاح
 د و * زی رکا دون ترزک یوزا لک ۷ ریتسر یسا یروآ كنجوچ * تب #* ید هداص

 E رواک شا ندکلا هکزوح یعب) رد هص>ح نددص دکل رو

 هل وکس كلابو یصق لواو یو ) تفص طدار فر ورد ءو لب عب) كلوكنوا بطاخم
 رد ه:تانعم تالار ورك هرم ؟ كازو ی كنیم ف اکر ر رک ) هنسانهوهر دماغ ربع کو

 ترضحوک ه) ردا هدافا یتسانعم ترورض قاوالخ ادا ینعد) ین تادایک دب) هدیرع
 | (یارکنادیدشابوترپ نر کر 1۶ (هعط) ررو-بودیا عج هلي نیسکیا هد هءطرب نیا الالوم

 | بجوع ل عزا ریغ)(ریزک ان اش هک هکنآ و )( نکموجو تسجدوب رنک نازک ارا و

 ۱ | (هءط)زالوا فرح نکس هداد یسراف هکالوا موا ورم هرمط)ر دگیددنم دری ) ردءقاو هدایاعژ

 ۰ زال سا لا یدما )دند یسانعم قالو 4, ,طغ ر دکر شم ظل ر د هربت یلصا كنمربط

 ۲ بل. ET E )رداقع هرط بس ىر دقت ) ردشاک نوا تفاضا هلن

 : تقو) هلءس هلن رق نتنک ردتاک ندماکت لر قم الو سذلردنوعا دیک ان ضع ەد رار کو

 | كمال وس هدنفو كج هیار وس یلصاح) ایا ماکت هدنقو قجالوا سوماخو تک اس یسبرو)

 | ردلفع بضغ بیس هکر واوا لص اح تعادن هدندنسکیا ارز ) كوس ءدنفو كچمابوسو

 ۱ هرواس و ماد توو ندم | لكا ناب ناز هلجلا يف * ش ۶ ۳-۳

Eرد ردصم هلاکموا ءللکم * قداص بو >و دو یفاوت راک  | 

 ۳ ا >)ل لو تافل نوح) نوسروک هدنا ندا ۱ دا ارم نما س هلة لاو هدز م هلاسررب

 ۱ كالروا 3 < هدوم هح دا رمنیسروا کنج ۵ روح باطخ راو ندندیروآ) رد یک رت فصو

 طرق /3 ا و فر ا ۲ د دم ما لو" نرم ا لا /فر = دبع ES ف > ابی ۳1 E دام ر دعلعتم ه ریس ر

 NE E هک عر ) رروب تحصد هنلغوا یرلترضح الء )( نکموزراوا

 نع )هلیاوجو تسح هیلوا ك زالو لرورضندنا هکی لع لوا اما) هليا لیماکا هلوا یرورضو

3 ۵ ۱۲( 



 ییمالوللعدیسنادر

 اکو ییعویرورسدرو

 یسدر

 یرورسو یءالدر
 یچ» الد 8

E 

  EEساص دهم و لر ا 7 لار ۳ از  AENتب 7 7 .ا وزرا هد" (

 راز ستورو رم طرنک ارا (ت سامر ذءاد وترا دسر هحرهوافج )( تس اتو نون |

۱ 

 تفت و هک راز هصاخرر ؟اناردمه یرابزتسه ( تب ) ررو- «درارمسالا نزح یا ظذ دکعد

 ررکء نوه دلوا عقاو مادقالا قا ازم تیوب لع اح )ر دکع درد یرو ےن درابرب هکر ه (ریک)

 عراضم لعق دو ) باطخ رععان و ) ردلکد نئداع هک هح رکا )كدا دارا داهشتسا تابا

 هریک ردفوطعم زب رک )یک واو ما هد رع ردطءعفرحاب )ردکعد هوا لر رک )بناغدرفع

 ا زب رک ) لکد ندنتح رک ندیزب رک ) ردکعد ترفن هن انعم هجا رد ردصم مسا هدنوب

 نیس روآ كح ه زوج ( تب لوصح )شع راب یر دص ءم ےس اند رد هاسان»م ننح رک هدنوب

 هک هلی لادجو دانعو حب هلا هک ع وترپ رولک لادحو دانعو ی ندکلاو نیسبرا ساوص نەی
 | كترورضو كجاتخا هلهجور ج اکا نعد هلواكکانسترورضو كکا زسجابتحا ندنآ

 عدرا نلکاکب وباما ) هواك ضارءاو كىچ او ندنایعٍ ) هلوا لزب رک و كنرفت ندا او هوا

 حب ءاو ترغنوزپ رک هله جور جی*ندناو یدیا تو سود ها جانوری رک او یل ڈر ورس مو
 ۱ کت 3 حارسشاموع هک هلو ا مولعم سد )ردو كنو یسانعهورو اک هدناتسول تد ول ۱ یداقو

  یسهعشو لأم شالا لاسقم راثکاو مالک باتطا هلب وشیسضءبو راشهالوا لصاو هتسانعم
 نا ک ح رفتو مت ن مس ترورمط م 4 # رد ات ردافاس نو دندناهکلب لقابز ارضع

 یرورّلاب قوا ردبا OES هدرارب ی ک كنو مک >و تم ,حاصمفرحاب م رک متفرنورمب

 | ندعو ا نعد )ردفاشکنا هدول جرفت )كداب و كل دار وسزوس ا ےس د

 رد انا ک حب رفت ) رد ریس دا معهدهدنو رد)یعتسعودز ریس ام ارد ر و

 نو رب ) ردکعد كردا حرم ردا هدافا ی را نعم هغلایم ن ولو فلاو ) ردییکرت فصو

 مکانقو ( نیترقف لوصح ) ردکع د كدتک هندن اجر هععایو رلغاب هرشط ندرهشییعی )هرمغط

 ۱ د- هدلروک لوتعم صارعا ندناو انغتسا لم جور جی اک اودسیدلوا مرزر کارا , تسود ناک

 | كدنک هداج رهصعایو راغاب هرشاط ك زدنارس و f aR ۱ اا

 | ردقم را هدنفا لصف * هدیسر در و تل ود ناواوهدیمرآ در تاوصهک عسر لصف رد *
  هلدفاضا هعیر هدنول رددارم یسهص>رب ندنس هصح ترد تال هد را رب یک كلوب اما

 ردگعد راهب لص عبر لصف IS هنامزرا هد عر ) ردشابا تاک ص.صغ

 : یربغ ندنغو دزا فلاح هدرا هس عیچ هن ؛تک نیبد ردهیعول تدحو بودبآ قا ااا هعسر

 | تولارصص هنرزوا كن هننکرب هدنفا تل وص ) تفص طبار ۳ هک ) ردا داسفا ییانع»
 : ادق -فاضا هدر )ردرابع ندنروسو ندش هدارار ی ۲ كنو اما رارد هکلبا مو

 0غ اق راد هسا انک ی ویک ا وکس كناز و یکف كنابدر ) ردتفاضا هناعاف
 ۱ رد ید ناییار یا شلوا نکس ردکعد شنلکد رد ففخم ندنماازا هدیء را )

 ۱ كنهروص۰# *هزهناوا )ردا هدافا یتسانعم یضام لاح تاکح هدنوب وب ) لکد لوعفم مہ

 ۱ تلود ناوا) ردهتسان-ملک هج ر ع كوكس کل كارو ی دلفاودرو رم

 ۱ لکد ل و»#» ےسا رد_یسق ندیضام ردکعد حا هدسر ) رد را هیعال یرلتفاضا درو

 ا ن تدتش هک یک ا هدنلصف می نامز نگیدنک هرمشط ) نیت رف لوصح)
 | لوا یاہبلا تاود هدرو یدسشاجآ لک نع ید.ثتربا تق و یتلود كلکو شالوا

 || ناطاس رمقا (تدب) ردش ھر وی ظفاح هحاوخ هکش ردبن اطاس ل راک لک هکردلدتهج
  هدنمالک و لعشتربضح )( نیتوورهر داب رابمترابشم دق ) نج فرطزادشادد لک

 ( اعو )



 تی

 | رولوا ETT رآ هدر 22 لواو نی-جخرخ وا اتش تدش ار زراو هگاسس» مون
 یناشنوما كنامرمسو كدرب هدننامز لک هک هلبوش) رواچآ ااو الصرب دوخ لکو
 دما نوح * نادتخر در ر نه ارب + تش # ل ۱ 2 نانا روطخ ھلن رط اخ هک هک ره

 | ردها تفاضاهکرب )رار د صد هح رع AA هللا نعاربد * نات كند رع

 تاعکن) ردکءد یناتفف مأرب رد هیمالیفاضا هدیع نانفقه.اج) ردکءد یکلکوک قارب

 تقاضا هاتی کر ) هلب هد هیغاق ییاردعج تادانونوفا ) هنساءولناودر دییکرت فصو
 باب زا یلکوک قا رب هرژوا رل لےعاررو سس ںودہا فص وت یراهب ( تد لوصح ) ردهمال |ا

 تاب بلا رقف ىدا هک دشاوصو ش۶ !روا هزانو یکی یحی یدیا یک یساب مار كنود

  تشهبدرالوا * هعطقهردکعد یدیالکد لوبذو هدم ندقوص و ندقج اإ هاع)
 ردهیمال یفاضا ةهام تشهبدرا ) فو رعء لوا * نابضقرانم ردهدن وک للب# یلالح هام

 یرا تعا رات لد هنن امز دوشم هک هلوا مولعم )رد هبناس قفاضاږ ل الج كهام تشهد دراو)

 | دیشمج سب ) یدباراو یترفوو ترک و یسولغ هلبس هداز كلاکحةدننامز كنااما یدیغوب
 ناشلا عظعره هرک-صادا راب دوف مرا ینوک لوا .دنکبدالا سولج هتتطاس تا

 ندرحدز ) یدراردبا جرات لیو یو نوک لوا هسانا سواح هتتطاس تن رک هاشداب
 لوا هکر لبد دراي دلبر اتهدنسول> كلا سو )ردم كولمر خآ هک ه کاک هاو رشون نرابرهش
 یدیاینوک ی e ایهرکب كناوالا عر كنس ەنس ى در نوا مالسلاوءالصاا هيلع كنيد ةر نوک

 هدتطاس ت قوس یا تلای هانکلم ندآالالج ن ناطاس یدلوا رعسع مراتوو

 كنناضهر كرابم كنم هنسشد شع زوترود كن رو جت نوک ل واهک هجن دا سولج

 یدا شاوا لخاد هلج 2 هد زاها صد مر نوک لواو یدیا ینوک ی جنر کس

 لوا هک یدیا ماخرع یرب ند هلج یدا شمراو داب ك هرابم نوک لواامکح ضعب س )
 مالکلارحم مالکلا هدنسلحهاشدابسب) یدیاشلو | جز بحاص بودا بک اوک دصر نام

 رلبدلبا تیحاصع ندامدق 2راوو یدلوا یدوم هحانزاو داصرا بحاصع نمیسح

 كهاشداپ ولنداء-زو هدار | تعا ها راوآ امد ز هک ترور هنهک یدرو- مایخرع هدان اول

 لس لواو آلو یی رام را ناف هزوسو یس هج مواهدا خم انیتسولج ندنوکوب

 ر هلبا یسماتسا كد: ایا یدرحد رب قسم ءا ا ثخرلبا هکر لبدلبا قافتاو را دلا جرات

 ند رورف نوک ین دلو لاخاد هل سارت س “ نە ) هلوا ندهام نیدرورف هسءادعاو )
 ناطا هک هل وش هلوارلءانام داشو رلکاش هلوک لوا هکر لیدلبا قافناو هلوا لوا كهام
 | خد نیطال- نلک ءرکصو یداوا هدایزهنسو هن-س تیاعر هنر کوب «دشلامز ندلالالح
 یدا واندما-اموسر تاعغتلاو تداعر ركى سد)اذه اعو یلارابدلواهزوا تاعرو

 لوا بور او هرس هدننوک زو E هک شهررپ و یه ات لب هکر د هدنوب ت تیارغ

 هد عور زو ر ون نالوا رگ یهظلو یب اعر لوا وبدر واوارف اک نیلبا ےتظعت هئوک
 یدها نسم * رروم هداواتف ی هک 1 رداکد ز و ز ون وب ردوک هد روع لزق
 مون سوم حا # هک ر رود هداز ین عوج و # رفکزو ربثلا موب سوا ىلا ة ضي

 هززو ی ير ندولن و ول و * شک اهو ءضو ةلسح ةر س سم لاقف زورا

 یرا-صذ عیج اکا ہک را رد یزر اوخ زورو هد. ہر ان بتک یضعب اکا ہک ردءقاو را اوتف
 o هز و رو وب داو ا تلا هع راد وک لوا ئز رکا د تع هکلاب ۳ اعر بودا راتعا

 ص
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 ییعالولع ديس نادر

 یناکوییمالو یرورس
 فک و یی در

 ی رورس در

 ۰ ییعالو ید دیس ی ادر

 إ اکو یو یرو رسو

 | دسر دکعد كا هک تنوت
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 ٭ م ظن * روت-اوا رکذ هکردرلنوب یسماسآ كن رابآ یدرجدز می رات سب ) هدیش

 سد )(دیابیمه تداد رحهک هکناربتو دادرخناع / راته را دم یش دکبوح ن درو رفز

 یدعا)(دارفت یهامیرا دنقسارج نههبرب هک )( ناد یدو رزآ ناباو رهمزاو روبرهشزا

 تشهبدرا یسو تفاضا هلالجسپ ) ردبآ ی جک ءا راهب ل صف تشهبدرا هرزوا رابتعاوب
 تشع درا هک لوا مولعم ) ردمدةم نوک کس نوا ندنول لوا هکر دئوحا زارم>ا ند درجدزب

 دک مع هله ام یرامسا لرل با روك ذم ارز راردا ش>اف یاطخ رلددرا تفاضا ھا نطل

 لالح تقواوا سام كل ءارمصم)ررید هامداد مو ( هام تسهل دراو) هاه ندرورف الم )

 یرفخرادارز) شلپا لهجراهطا تودااطخ ند هرزوا هبرق جرات نالوا بوسلم هئهاش

 ازاحم .دنوب ه دنوک یربخ هدد وک ادم لال ) ردیقیفح ا به یسقاب ردصوص 4 رع :

 یردصم ردکعد عافئرا تا ندشاب تر هلوع ر دک كرمثم رام )رد هثعانعم دنا 1

 رد وچ كبضد ا و اک كأف ناف ) لينوكس كناب و یک كلون رواکربن

 یلیقام ا نوساوا قفاوم هاسصء رروقوا دارهصت كة امآ دن سا نصغ ردادب

 بوسام هنبدلا لالح نامز رعودعح هر بس لعدة را ) تاب لوصح ( 5 وا @ وتعم

 * یل ال هدافوا عزا خرس لکر *یدنا هدشوک لبلب هدنراربنم رلقا دب یدیلوالهام تشه درا

 هکرد هج رم ) ردکید لک ل زق رد هيا خرس لک )* ناصع دهاش راذعرب قرع ومه

 هکر دمولعم نيد رد ه 3 هل واو بوزا رسواوردتفل نسواو هلل واو هداتووا ) راغب ہیک

 ندراذع)ردقرع)ردکعد و جبا ردیعج كنواوا هل اهدودم فاا (E شعرو وانوزومات ۲

 هدنوندعاش)رد هام هنابّصعو رد دی ال ییفاضا هدهاش ردکعد راسحر رد دا رع قاکب هدول و

 »۳۳*۲ ۳ _ "سس"

 نعل هنسانعم لا:صع رد ههبثم تفص هرزوا یزو ناشطع نایضخو) رد هتسانعم تو |ا

 لا:عُمحیدا شنود روا ندهح هنرزوا کاک یرمرف ( تدب لوص) ردکعد ییصف

 هبا > یخرات نیدلا لالخ نامز کودک هربس ی یصاح)یک کودشود رد هنراذع كيوبحم

 هد هنرزواكخرس لک یدیا ارس لغو م رن«هدناصعاربانملیاب هک یدیلوا كهام تشهد درا

 یکی یدشودقرع هنغاکب رل د شدا یدیشعود هج یکو جا نعد یدیشعتود روح نددح ۱

 قرعهرزواید ی شود هرزوا لکو هنخور كيوبحم شهررق ندبضغ یلک لزق ىلصاح ) |
 یغو هک یناناج خروهناناج خر یلکارز راردقلطم هیبشذ هیشتویو شابا هیبشذ هنب را هرطق |

 مولعم# داتقا تاہم قاش اناتسو دزا یکی نات سوپ ار بش # و کل هات قرع

 هد هغاشا مکان كرک هلب وب عقاولایو ردهقاو هلبوب دراهم یکسا یلعوب كاکوب کە لوا |
 سد)ددر الب هلواعدق ران هيلا عوج رح نع هیلوا عقاو ددر هدابا عاجرا نیر شمدد |

 فرحاب و ) لوعفم تادا ارو) هک بش) رب دن لم ات ر_ثمک هلتافغ ندماقهو حارش اموء |
 زا نانسودزا )ردهیهال یفاضا ه کی )رد رع زسواوو یسراف هلواو نات- سوب و) فرظ

 لاءتفارد ردصم یقافتا )ردکعد ه دنناتسوت ثنسدرب ندرلتسود ردبانا یکی یک نیت نم |

 ندهروهج فورح ردفرح واو یدلوا عقاو واو لاما ءا لبق ىدا قافتوا ییصا ندناب |
 بودیا باق هرات یواونوهک و دلوا عقاودعاتو رفاث امهش ندهسوممم قورح ردفرح اتو

 كىا بر ند تب تاب ۵ سا وم توت ردي” ردصء تبع )راب دابا ماعدا هات يات

 عقاو زدنوک لظ ردلمعتسم و دطاصم نالوا عقاو هک ند دص 5 ات لا »دا ندتسساب فوحا

 (پکرت لوص) ردکعدیداواعقاوداتفا) یک اربما دیز لطو )(اسورع دز تا) یک هدنالوا

 مقاو كل هک قاغا هدننانسوب كنغر ندرلنسود ی” هک كنوک زغدفج هراس یعا ہیک

 ( یدلوا )
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 قاس تنا هلا نکل یدیغوب قافلا ق دو هد ه رم ط هک هد رک د لک هرس ییصاح ) یدل وا

 * مدد ی ناتخردو مرخو شوخ ییضوم * قدلما و بر

 تدحو فرحابو ) داسا عم یاح ردلاکم مسا حص ود )ردا فصو یاتسو رد رم

 ندلابعتسا هیاغدیدشت ) هلرعفلد دشمیارو ی كناخ مرخ ) لزوک شوخ )ردکعد ییاج
 هدول ) کداھنذ لدر وت مسج ) یرخندعد E ) تل )دروب را ر دیشات

 یدحا )ردشلوا نایب اقناس هست رد فو 0۰ ,ز وا لصا هکاب رد ول دن دا هد یرج>

 ناعم ۳ سارت و هتسارا هاکع> و نجو بآ هدرارب ی ؟ تولامآ ردە س اعط یاب مدتها مرح

 ا ےک >لکوک OT )و فصوشکلد ) رد ها شکلدنانخرد )رد دار

 E ES لرل ےغ هد امار ھا :ءء شر و٣ شرق :od ا د ) هدسانعم ىلا لکوک

 یر ص) كناتسو رم د ر] هک ) نیترفف ل وص ) ردتراب د نده دن رب یر یراقاد و

 ۱ ول ٤ند هويم خرد یجلا لک وک یرب صد و یدانب نو فرشم هلا ناورناوبآو نور اح

 یس هرةف یک: او )ردفصو ینیرب نال وا راز نچ ی-هرةف یکلوا یلصاح ) یدیا نوهشمو
 هل اددح فیطا نا ( ردش رع نسا و ارب هادو ناتخرد

 ۱ "باش ع هر | قع س ابا ۰ نظ یجاغا نودوا نارد نيد ردنا هدانا یتغودلوا ماعم یهوکرب

 داکد ر ۱ یصام لء ی و هتشوا ارد شک راترازادرت دعء و هر شک اخ رای "هد رخ هک ییفک#

 هلع رط ماع تاطخ ردکعد فک قدند را ی ربدق رداوج هدوذحم طرش بطا دره

 ردکعد یغاووا كنارد هجره لشو هدن وب ایم ) ردکعد لود قاوواهدرخ ) ناسفرحهک )

 دوع )ردکعد شلکودندتحعو ردلو د٥٥ ےسا هتخار ) رد-ءعحار هعطصوم یربع* شااخرب (

 ن ې و نو رپ هرات راربد هنز دلی رکاوا هلیعت كنارو یم كل اا رو ) ردعو هدنوب
 هنغورودو هنس هید كن هسد رهنیعو ر رد هه د هایت كناررا ) ردهبناس تف طا رارد

 ید ر ر ءو ءم مسا هت وآو RE هت ار )ردع>ار ها:خرد ربع نیشو )رد

 یرورسد ر یعیضوفعلوانسرک | ) رروپ دلت رط بت مر شاو فا ( نیت رفق لوص# ) هنسانع» شلصا

 یناک و یش در 4 شا ود یغاو وا دح مو لیس هرز وا کاخ كءضوم لواهک دارد لد رو ڪڪ یناتخ ردو

 ل واو شا هند هدحرص لی هداافر و نال یتغدلوا مات هلا وا عاونا نج

 دزارکو كدوماو كنا 1ا a E وب و یس رد رکلوا نددس هد كنا:خرد

 عاجر هر س ول ین رب ہک ا با هما هار روع یکعج نالوا بوط بوط گلعب . ربضو

 رکاوا جد هددت * 5 :رعذو ) ردقرمصن بد رغ كلبا رک یا ا هدانعم نا , بودا

 ۳ را رغا هده دش ند ردش 9 د لرلتخرد لوي رب ق# ی یو

 ناک در د ا ع صر تعنص هلا یل وا هر ی ش بک الد شک رات ہد ھا )

eان قتغودلوا هاو یغودلوا ۳ 2 تو ص  SL,هد كانو دات هکار  

 هدا ك هر ءو ییا و ) یدرواوا فرطم مک ور هم توا و هنر و فرطم س

 ده ط ۳ ارا عادص هک نوسعلوا تا افتلا ھنن الا یخ یک كن هدبآ م ال او لا طا

 رازغ رد هدنفآ هضور * نوزوم اه ربط ع٤“ ةحود * لاساس la رهن ءام ةضور#*
 یعالدر | رد ةضور یهیررده )ردربخ هذ و ذع ادم ردیشودروب شوخ یعطوء هد وناما هنس دوم

 یو ح الطصا نيد ردکعد وص هدارول هلا هدودء فاا ءام ) هنسائعم بارا رد هب وص ام

 ءادروءاسک هلوا هزه N و هلوا داز هکر دذلا لوش هدودم فلا ارز )شابا شوم
 هرم هک لرهذو هرهن كيام ( رد هن دان ەم قء هراء هدن ول هل و ا كزاهو یھ كنون رهن ۳۳

 سس
TOES TAREتست  
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 نعل دنسانعم راو شب وخردکعدی هکس 3 E هر صور ;E رد یفا اّضا

 تفص هرسآ *هلچ و یرمخلا ۳ ادن مءاھ e e 7-۳ رد رح

 نج :ع> یغودلوا لما ش :رمشک و هلاةبواوا سنج مس ا ردهحاغاو اوا ه>ود ) رد هّصضور

 8 كنيس ۳
 عج ) ردکعدهحود ی هد ردرمخ دفو ذع ءاد رم هد ول )ردا ماهاا ر اشا تب رک هل اتم ماعمو ی 0 1

 1 كفاك یرلکدید عا صو
 قلطم هل س تفاضا هرط هدنوب اما را رد هنسءعوا لرل شود ی ربغو ت هو كلج رک وک

 ردک قیاس رلتتاضاو ردظقل درشم رد هفجواو هش وقمط )رد رب رك هتسات ؛هدزاوا ج اطال رد هلب رسک

 ریعطو ردهحود تفص هسا “هجو یربخ نوزوءو ادتیم 0 هد هدول )فورعع نوزوء )

 لوا يتعب ى ییسانعم ا قرص هس ول یرلةدراو یه ربط ٌوص ور یه ودار هردح ود

 كلاتخرد نالوا هدنا نعد هدن انعم هحود یهو شمالا فرص هنلحمنیرد رد هارب ناتسول

 ا a تدلوصح )تا هد اعم هدک و دی درد هحودرب یر ره

 | مضوم هضور من هرزوا لاونم لوا «دیعارمهم یکيا و یک یودلبا رکذ هل رط بت رج یناکدر
 نوع كة را هک دا راز حر عضوع لوایدعا و خرد ه> ودور د زاعندشوخ

 كیوص لصاحیدرولوا مه یروف هکابیدز ابا ر تل 2 ردعت ی علیا یضکسو فر هح

 تاعرت نعد یزاوا كن راش وق هک یدیا ق ول ےک و ید ناتخردلوا زددا EES کو لد 2 و

 هدعاربصم کیا یدیا ش مکلد یاتخ رد ورلد یرا رج یی اح ىدا نوزومو ف طا یاد
 | نیید رد هحود هل راتعا لاحو هضور هل را تعا لع ںودیا قرمع هعضوم یرعک در

 | * نوک انوک یاههویمزار نیو * تاراکنریاهلالزا ربنا *شدا لک دهاک اندر ڈو فاروک ذم
 ولطد وطند راډ ال یلکنر فلت نو ردکع د كنر كنر كنراکنرولطرپ )هر ,هضورردراشا سا نا

 | هویه)یدنلوا لقن هواو یسهرمسکهرکصذ دقد)و ا طاس هللا لص وزه یدیانیاوهدنلصا نیو)یدنا
 هوم اب هدن ول نددویم عاولاج هل ردکع د وارود وارودنوکأنر ؟ ) ردعج تادااهو ) لرد هشم

 | ندرلد)ال كنراکنر ەضور لوا( تد لو صع )لمأە اک مزال ص قا :تهدع لک یک كر < كا ریدقت اکو یعسو یرورسدذر

 | لک د یباغا نودواراععا ییصاحیدیاواطب وطندرادویموارود ولرو د هو هلاب هح و د لواو یدیاولم
 ۲ یر شلاتخرد ر ادم دار* نوا ول شرفهدینارتسک * شل تخ رد هاسرد دا ۴ ی دایماغاهویم

 هحو نراندا عاجرا دعو ءو طور راح یوا عجار هاه.ویعول ءاف قلوا عجار هاتس ول

 2 ردو. SEE نژو ترور ر رد هر دعت تادا هک نولو فلا « «دناتسکر اشنا

 7 !دیءهربخ هلوا 6۹ ت در هب د هل فرح هک سا دوعف یکیا:دنوبو)ر دقو اب تح اهر و د عد تا دا

 ردش 8 یراکد داتمک یناتسلکهدنو نولق وب ( 3 د هر ۵ دا نشود س سرف) ردکعد شم هشوددا

 دایارز ) ررتسوک ی E قاواام رصاه روتر وک هلزفو كس اا ق ن داخ ھ دک

 تا

 77777 7777 شفت هد «دنءارا نجو رکود هرز وا نج ل E ینکعچ كن رل اما هویم هگدادا ت ؟ رح یرورسدر

 لکشنوافو هرورْضلاب هعلوا ما لا هق و ردد ول نچ سد رداغاوا هفوکش ناولاو عاونا

 1 راد روس رب ره ید هلمحو رپ ن ںیحر اش صعل رد دته جوا 2 اتساهداب تک oa یسرفیدارواوا

 | و )لم افردءاع کب دانا رکذ AT SG دوحو رب رعت لوا ن ل

 1 رب رهن شم هشود شرف لکش نوا نوا دا هدنس هراس یرلع ۶۱ كلەويە لوا ابو كناتسو لوا

  حایص نادادماب ودادماب *% * دعا بل ان نان یار ندهازا رطاخهک نادادما *هرزواهجونالوا

 رد هيمال ت - واصا هلس هن شیآر رد ها اوم رکفهدنوب رطاخ ) تفص طدارفرح هک )رب د هنتفو

 ا هد هععا نوک لوا E )یرکف كمك هس واوهرهش ن رد هما ید كاکورک ندمازاب )

 ۱ | هدنس هتروایم دیک هرهش د..خ وب یلارونوا هد هاب نوک و ی E 9 قءرولوا

 ( ددزم )



 نارو لک نماد شهدید*یدلکبااغهرزوایرکف قءروتوا یرکف كقکت قاع مدلوا ددری |

 ۳ تل سس ا تن ست لس ا

(o) 

 یءاد)ردعحار هع دقراب یری هد * هدرکر هش تعزعو هدروا مهارف نارعضو لینسو

 کر ناطاس هلی كيسو یوکس کارو صف لداض ناریض)نکلسف ناصر ) تدحو فرح
 ید شم رش وید ہدروا ےھارذ) هل. كنابارب د نب كياك هکر دنکلسفوا درب یراک دید کرب کیو

 (بیکر لوصحم)شاباتب یکمک هرهشر دتفاضا هناوعفم لر دص مرهش تعزعو )شابا عج

 هذ وکش عاونا كتارب هکمروک ی مح ادم كحاک بلاغ هنرزوایرکف قءهروتوا یرکذ تاج می

 ردفاا هم یرلن امز ناری و ناشر و لینس «لک هک الو مولعم)شارادصق ET مج

 یناد هکنانچارناتس و لک متفک ٭ هنوادصق بلغنابو لوا یک مالک سدرار اوا عج هدنابزرب وک
 رد هیمال ناتسوب لک (داشنار یکت ساد دامن هج رھ دنا هتفک ام > و هز ی افواناتساک دهعو دشا یاد

 نیسرولبندن دینادر دیط ان عراض»لعفیناد) ردکع د هک نیلجتاهک نانج) صر.صخت تادا ارو
 هدتفاضا ناتساک دهعو ) لکد تدحو فرح رک فرحاو ردکعد رارقو تارا ردکعد

 فرح ) لکد تدحوفرح ردرکتت فرح هدسابیافو ص.صت فرح هنیارو) رد هیمال
 ر دیناغدرفم لبقتسم یف لعف داین) لقع تارا و ت ناکا ا امکحو) ردکعد دشابنرد ن

 یکتسب) لک و؟ لد یکسال د) نیهروطو نوک )ردکعد نیلواراقو تباث نعد )ن دندان

 باغ درفم لیقتسم ی لعفدنا سا ) هتسانعما رد هلص فرح ارو)ردکءدقللغا ردصم فرحا

 مدرسزالوا یساعب نیسروآب ۵ ا وس كاك ناتسو مدد (بیکرت لوص#)ردکعد لکد قل

 سا)رد هلا لک یرابتعاو یدوجو اان یعل) زالوا یسافو NES ناتتطاو) و

 لهعبابراو اهم زالو E 4 یرف ندنکبد ارز رواوا شتک ناتتناک هک ایوک هک دیک لک

 ۱ لک د قبال هلل لک وکر دقوبیرارقو یون نعل ) لک د رادیاب هک هتساره ردرلثعد الفع یعب)
 كعدد هل و ن * تسد> قادرط سد اتفک# لکد راواس هرطاخ قاعلو یاو طار یللصاح

 | یسههنکلکوکب ودیا باق طاراکا هکردن تبا وقاب یتع) ردن قد رطسب) یدید تسود
 هک فنصن ما ون نایک اک تاک نارطاخ یصسقو نا ارطان تهزت یار مک + لا

 و شاطب ار شەر شاع نامژ نده TE لواطت ET قروواز نارح داب

 كناهوینوکس كنازو یع كلون تهز) رد هنسانعم لجال هما هیلصا ءاب یار * دنکن لدبم
 لردصم تفاضاورد دءلاطم لها دا رم ند نارظان )رد هنسانعع قایداشو رو مس لف

 عج هلنونو فاانارطاخ ) رد هنس انعم تعسو هو س كننسو یعک كاف تحه-ف) رد هنلعاف
 اماردکلاک هدنغاناتساک ) رد هاب ناتساک باک ) ردیک رو ذم تفاضا و اذوذش ی داوا
 عراضملعفاون) رد جالو ایما كاك وب کردا رکذ هلن رط لالهتمالا ةعارب هدول
 ند ت ھج ین مناوتویسب | لوعفم ف نصت و )یلوا لوعف«باتک ) ر دکعد مرداق ردهدحو ملکم

 ردنارخ لصفداب یر دقت رد هیمال نارخداب تفص طبار فرح هک ) رد دقم هر دص ناف
 لواطتتسد) ردهیمالواقرو)رد هل صفرحاب)و العتسا فرحرب)و صریص# تادا ارو )

 ندیدرکر دردصممسا شد رک )رولک هدر هت هیانءهوب هدیاتکوب ردیدعاو ظدایح رد هينا
 نزو ترورم الا رواوا حوتف» یلبقام كرباءط هکتن رواوا روسکم اعاد یلہقام كنبشوبو
 ۱ مارع ندنامز سد رک) ردسک یفاضا هلع او لردص هتد طاهنامز) رولوا نکاس هاک نوعا

 | افصو قوذءهدنو اما ردکلررد هدتفل هلرصف كنيع شبع) ردیسلاوتو بقاءت كن هعبرا لوصف
 لآ طا هم رخو) رد هنسانعم قاراسکسو نفخ هل. كزاط شاط) هلص فرحا )رد دارم

 شعو) یرمخ دنکنو 3 ادیسص شدرک) ردق رخ لصد ش:طد یر دەت رد دعاعاخ در دص رم

 ییع* در

 یدر



 حارشدر

 ۳ هالو یعدیس نادر

 7 و ارز فرظزورو )ایرخ دشابو ) ادم لک # دشاب سوخ هش e ک یو 1 ۳ سو یر ورشو

دکعدقحنا نیمه و ) رد هبناب تفا اإ : و
یهرواوشوخ ردکعد ما د شا ) ر

 هدنوب هه مورو هل

 عدس نا در

 یرورسو

 لعد نا در

 یرورسو

 لیعدیسنادر

 یر ورسو

ER) 

 ) AS )یر ص یا لوعهم ل دم و یک رص ر۸۶ شاطاو یک رص لوععم رک

 هداشدا هنر رغاخ كراب راق ید نوڪ داشو یرورس كنهءااطءلهاو لر رظان هکمد د

 نوح و الماك هدتفرەمو هدانا تفر« ل هاو یشمنایقوا نەي )نو 2اك ەر وتعسوهدنف ر ەم و

 ید دیلوا یلا زواج و ید عت هتغارب كنا كئيلب نازخ هک مرداق هکلیا فص باک ناتساک )

 كنیسرل وتو بقاعت تالوصفو كنامز خد عب ) هیلو ا رداق هککود ییرابو رپ بودبا ررض
 a مرداو هک ابا فیت باکرب یاب ) هیعهدیال ار دن هتفخ كل صف ناز < > یتسافصو قود یراهد

 یک کداناي ییاناتساکاید هیلوارداق هکابا ناب رع و ا بوآ و دیترابو لر اتو نا رخ لصد 1

 عراض:لعفدا )هلص فرحا هح * قروسن ا * قطل 5 ز تدنآر اک ه2 یونشء *

 یبطو یح رصرمغ لکزو) یر مص لوءذم لص تم بوصت.رعباطخ ی اتو ن دن دار د اغدرفم

 سا ) برع رد ق طم درو هلک شما١ رز رداکش اجادایع ندعبط تدحوفرح او ییعاف

 تالذکهدرللبا ض ردا ِِ ءاتلو ۱ لصاو هیانعم وب رلادب د نیک قطر و :J طر نداک

 مو *یرلیا ورو £ یافرط هرار یک كنو یلوا یاب رب ) یدرا ردا ضرعءتالاو ۱

 قرو)لک د ندندرب هلرهت كند دیر, رد رها ل ءفر و )ر دهلی اتسور صب صه هع, سب)روقوا
 ا تس لوصح )دعاکرب و ردقربرپ ند اک ندقرو هدو تدحو فرحاب

 لا هک رطاخ یراد-قم دغاکر ندمناتساک باک e طءهرب راراب هکی راک هن ی٣ل ر واک :

 # دشاب ششو جب رور i ۵ لک * ردعاع ب ناطخ ردعقنا ندعبطم لک كم هک را طوح ی

 ( تس لو ص ) یدایوس TT 9 هم نوعا ه.هافرد ه: ساعد فی طاو بوح

 لاوزلا ۵و میر E ھا قالا رواوا ترک ا دا لک ارز ردعقاو هدلی ۳۹ ما هم هلو ا تب ت وب

 هک لا # روح هو AE طاو هژات و اان ۳ .اکاهارد رگ رب هد و

 تد>وفرحا لاح#*افو دعوا ذا عرکلا کت خوا معادردو تح ر لک نءاد مكب نح“ نبا نه

 ھالا ندا رد دمال ق یفاضالک نماد ) مدلیوس یزوسوپ نب فکبن ا نمک ) هدناحرب

 لعف تخر )دیک ًاتفرحاب تر لک د كناردلکناکودس# هل را تعا اوا هد نح ا لک نعد هلا

SEG SDE۳ ۰ یو  

 یسک ناکسرد تسدو دب ۳ ےک ع مالغیلاعت هللا ءاش نا ك رک هک هکع رد ا ا

 لابعتانامزدعواذا ( ادم ر Ea یدشباب هنهود ك کی هل ۱ یکایهل تڪوا 1

 هدي د: کوه دنه ذم نیب و روهج رولوا قاصم هر هيل ەد هلج نوصتع طر مش یانعهردفرظ ز روا

 یک رو ران هک نا ( بیک روصح ) ردادایم ربخ فرط "هلجو ردلفافو هکردباوج لماع

 مدلوا شلیاهدعو هک هناک مدلبا راهطا نردق هتیاصا ناسا باک بودا حم ندلک

 دوو 91 96۱۱ ند شش دعو بغز کو و مس نیا ارز |
 هل “ر واوود تدح و فرحا لصف ) * دافاضاب ردقافلازور دنحناردود ییصد *

 هال عذ هدیاک وب ارز ردب اب دارم ندلصف هدنو رهاظ هنسا هه لصف یکیارب ردکعد یکیا
 رب رش دا رع ندکءود هضاب هتسانعءاب رد لص فرح رد ) دهی دنج )ر دق وب هنس یعصدو بقلم

 ردقو هد هن دع اماردقو دن رف ھن تج هضاب ند هدوسم هج کا ردکعد یداوا تیاکو

 ردعقاو زور نامه رد ,دزهسارکا رد رس هنرق مکح درب رهس+ ) راویلک تالتهد هنسیکیا
 لوا لصف یکیار ( بیکرت لوصح )ثلدارا رادنخا یی هنعسل وب وب دنوساعلوا لج هر هغاابم نکیل
 او

 ( حافر ,



(or) 

 كعد یدقح هضاب ند هدوسم او یدلوار رګ رگ نإ یدشود هضاب ق فنا هدنوک چ اقر

 رشامم كن تی ٭ ترو: .ے باداو ترا اعم نر 5 یدلواهلب E امهایو هژوا

 رد هس ا هلاکم ترواع 93 دم ال ترواع ك ۳ )ردوا 2ا اعا كردصم ق -هاضا

 ورذان ع ییحاصنوناقو یط الت E هلدلخ لوا لص(بیکرت لوصع)

 یکلو رب دیحرا ضصعارردلب یی هنداعو هرواع قد ! رط و یب اک مو تب >اصم نآ دآلصذی هاباو

 # داد دا ا تغالبا رب السی و داراکبارت | ملک ی هارد # رد ن ءان باب یککیاو عباس باب

 فرحا و) ردتانک ندنرابعو ظا ةا سا. ) هثلمذ داتقا لد نداوا ترا فرط تادارد

 صیصخ تاداارو)ردرل ثاروش هج راندا مع ندنا ملکتم)تفص طبار فرح هک) تدحو

 دارم ندنالسرم )ردکعد رولک ندندیاردب اغ درفع ع راضم لعف دا هلص فرحا راک )
 ییاروک ذم) نیترةف لوصح) ر دکعدرروترارد بئاغدرفع عراضم لعف دیآرفا ) ردرلشام

 نالوا عقاو هدلصف یکیالوا یعیرولک هنشیا كنیسراف ناماکتم هکیداوا عقاو هدسایلرپ لصف

 سرف باطو مزالدرلذاوخیسرافک یدلوا ادا هلا ترابع فرطاوظالا بوخر فیاطاو دیاوف

 قش ناتسوب لکزا ۹۳ * رد اهدا ز قااکوتغالب كناشداو لسر لهاو رد#0هرل وا
 فر>اب قب ( مالک لصاح ایف * دش ماع نان ئاللا نومب ناتساک باک هک دوب د وجو

 زور ءدیا دو جو هب هد جد ندنلک نات وب مالک لصاح ) ا ر لوصح )ریکتتاب و تدحو

 | دوش هکنا مانتو یدازا مام هلديانع كهللا عا یدلوا ما هل وع نانم كالم نات اک نکا

 1 ما تفولوا هلتعیمح نات )ساق < اما # هان ناهج .اش ؛اکراب رد دا تا رف هک تب هک

 | هدنم اکر درا شداب یی ردننص یناهجاو یجلزینص ناهح هلوا لوبق»نیعا هلک لو ا

 1 هل وکس كلادو كنارر دا قم درک هوره فا در را درک اک

 : قاطم لا ءدراک درک هدرر یک كلوب )ےک کر اک افح و راکھ: سانم یب ردلعاف تاداراک و

AESی ك لب رع فاک و شاپ | ل: مک دوس سد زدم مگیرلغ 6( ارد یل  

  * eTدرو ی دهم سات -ءبرراک در 7 .*راک در هر ق طاوترب و ۱

 گناه 7 جد * رد هطارا یعی)ردب وتر نطاكلادخو ردادخ دی اس (تیکرتلوصحم) :

 نامالا فهک #ردیاطتناو ما ظد هلیسوو یشا ہد ثعاب و یلاو>بم- كءهلخ نعل ر اهسهرمخذ + ۱

 ) اے کلا هات اک ۱قاخ نعد رد ەن راما كلر دکع د ق 3 هضم درب قلا كنون رد هاس ؛هددرا ادم فر

 رد هت سالڪ مکد و ا ءاسلا ۰ نه دیو # روا و ناماو نما ندرهدداکعو ندراکز هر باو

 یرل سود ادعالا E 1ا ٭ردزاح داناو اعر د! وب رفطو ترم صفو د اندام“ ا

 ىع كایء دطع # و رهاقلا او دلادضع *ردلاغ دن رند عز ردشاو رفطو ترم هرزوا

 ییرا*د یصاح یفص كالود هرف فورد مال قفاضا هنل ود هنسانء«وزا ردا وق هلي لداضو

 ردمککسم هلکزا ن:طاسو تلودهکرد ہھطو ی هم يعل یسوزاب الود ی ے2 دیا كالهو رهذ

OTTرولو اط هدنو س ا نا هدنس هلآ تو كوس  

 كنکاوک یرون نگر د ۳ اار ۰ نشور ۰ .داژ هر ۳ ند دار ندنلم )رد دارم

 ضد ردکعدرد رونویسایض كنار داغ نادار ۳ هک مالسا ند ن نا هسا وا بااغ دن : لاو

 رد دنعانعم نس> لاج # مان لالاج ۷# هنساتعم یگردلب شاودهرهازهدنربهر هاب هدرا یس

 قاخ نبرد هنا ۰ قلخ مانا ( ردنوهع ودل وا رهاط هد تالزوک یرلکدد لاج هزو

 * مالس الا کم رد نوح نرم یرلاحنسح یھب یساهبونسح كاع
 | نم هد هاش لداعولناع هلی و هکر ر دیارف هل دووج كلا نع) یراکج دیارف كم السالا

۳4 

 7 ( س)



) ۰: ( 

 لرك؛ وا فوصوع هلفاصوا وب و بقلم هل وب * مظعالا كاتا ندءس * ود رد راو
 رک هسابارک د نفاصوا كلا هرکصخدنوب هک ردرکب وبا دار ند مو كيانا) رد دعس یلغوا

 ردکعد مظعلا ۵ والا كل« ردشملوا رکذ لصفم ا ةباس هاشنه اش # مظعلا هاشنه اش #*
 كن هر باقر ) ردفا اضا هلوءقم تالعاف مسا یفاضا ۾ اقر ام * مالا باقر الام #

 كس الخ عج نع ردکعد هام ف اوطو قلالخرد.ءج كتا ما )کم رانو ردیعج

 راردب ارم ندند .عیج هلبا هبقر | رز 2 ءد ردب رالوق 1l ES ااه هخ رلتویب

 ر دعيج ثکم لرل ۰) رد اسان عم بحاصو یدنغا هدن و یوم # مچ ااوبرعلا كولم یوم#

 | هکرد,.سدنذا كنرلهاشداب مو برء ع ) اءلطهراربد مگه یرمغ ند, رع ردکعدراهاشداپ

 ردیروایو مدان كنءجورر دام اکا یسهلج لصاح)ر دیرلج اد نا بو دباو رف سه اکا ی ج
 رد ذات یمکحو یراح یرما هاد ماع یتعب ردیهاش داب دل رحم 3 * رعلاو لا ناطاس #

 درود ردکعد اف 4 یلس ت طا هدنوب اما رد زارمش نایلسن تام * ؛ نایلس تال ث راو *

 یك ا * ,ندلارفظ و طرم # هوا كلام هتم كل رویطو س سوحو هلق رطوا۶ هک ر داکد

 1 ماد هرد لا یزد سورد لغو دیک گی ا نیا ا* دعس ن تسکنز نر# ی هک # رکبو ا#

 ىا لءحو# نوسان | اد قیرات هدرو تاود ادعس ٰلعواو لرکب وبا یاعد هللا | * امهل اقا یلامد هللا

 2 امهآ اما هد هه ضعي ( ینیرابأمو جوک نوسلق هردخر ه لا ها : ےل جد # 7

 یدرا را دممایرلترمضح یا ت هللا ف مود : ردکءدراد, ما رد وج کاما هل دم ك ك لإ ۱ لام 0 شعتو 2

 رکو #* هلو ا هت ادع ی یر !دیعا ی يابا هب حول ۱ هنانسح ییرابعرو ۳

 رەد دنآ هدب درد هرعف ول و فطع فرح واو# دنامر د هعلاطم یدنوادخ فط) 7 دیس

 يو س لر د نیش و یر ہک كنار و كمف اک ع 9 تعحاصم فرحاب) ردو طعمه" رس

 هلا هح وتم یارو هح وتود نرع فاک دا ناسارخ اما)ر رد معن هل.حوا زوک هدو

 ۹ هعلاطم ) تدسذ فرحان و ) ردهلب ون EEN هدواذخ) رد ها توفاضاا دم ط)) رارودوا

 1 نالوا روڪ زد کم افا عاف ندندب امر 9 ردجاغ درود ع را طم لعق 3 ام رو ( فورعم

 3 هدا ها هکر واوا م 3 تقولوا ۳ اب 0 تاتک( تیکت لوصحم) رددعس هدارهاش

 ۱ هل تفطاع رطذو در ۳ جس ۳1 طا هراهاش تند و هژوا عداو زرعمو لو هداعاک رد ا

 a او هداز ا 1 ید ) 9 دعااطم تبودا تا ولوحح هش وکیل ع نت

 ۱ قیج "دناخ راکن ۹ لاو ا تاش ار کا خو طو # ردگعد رواوا یوم كللع ما ۳

 دعمت بورد ود هدرا ز شاب نک ردیکردردص»ندناب ا r: 1 * E هو

 هاک هاک نک را یسذج نا مجرکا هکر والوا لع قحر ردامعتسه هدنسدح نارحوو# فک ارربد

 نیشو) رد هالعاف لردصم یفاضا هدنوادخ ) یدزعسب ناویحر کا نک ره هتحه هندرا

 را بضل و رل دابا عاحرا هدعس رل يڪ ەد ردعلوا عجارەلات 5 تباع a ره ر ۳

 "ند : دی ارآر دلیقت بھ لعفد اراب )لاہقتسافرحایدبآرا ب )هاد: < «ااود رک ونا نالوا ترآ رک د

 ندنو كءدراکن هرالزوک هن ا شفنردع- مگفاک و یرسک كونراک:)لک 3 ارا

 لک د یک ر ف صو اھ ۰ شفللارادردکعد یوا ش هي ' هناخراکن) رردهواهناخ)ردذوخ أم دد

 1 بودا بنر هارد, مسا ل رھ ش مظعرب هد ده د رس نيح) ب ا یابرد al اے یفاضا هبیح) ی ال در

 ۱  راش (یندات سوا نالوا | د هدنکلع لوا هکرد اکسالک مطعرب ی” هلاک ۳ ر رد نیص

 هدنا ف هیګر و اصاو ف ھه رغ لاکشاو شوفت یکب دنا عا یاد کی شتر ۵ھ

 حار سا شاه کود همانر وصار هلا ار نوکسو ۵ حد حد كن زاب )ربا دو

 ( یکیدلیا ) ناف

 لک دنا در
 یرورسو ییمالو



۳:۹ 

 لوصح ) ردرم> تادااو نيسو ) تہ فرحان ) ردتابا مسرءهدنایشوهنورواص؛یودلیا

 هلا لود نس> بودا ك ص یسهاه اش رظن كناسلاع دار ناش یناتتاک تاک رکا ) تان

 شو هنو روهشمیک نیح *هناخ راکت هسر ولوا یروطء هلید انع نبعو هلال روزو یلویعم

 هک نس ن € دڈک: رد لالمیور E ناب لش ما * رواوا لو. هم و بسم هدام ماع یک ام

 رد لا 5 یور ) ناد . فرحوک )رخو ادم تسه دیما # تاک اد یاح 4نات بلک

 یربدعت رددعس یلعاف لیقتسم یفنلءف دش ؟ن) راشابوس هجو یی رد دیاز ) 3 فرح

 هکو هلوا هنوع2* كلوا تد تراشاو ) هلوا قلعتء هدشکن روا نع" نزا )ردد ڈکن م ھرد

 ناتساک بولوا هدلیلهت ماقم نکس نی زاو ) هلوا ناب فرح هک هکر د راجو لوا لر فرح
 لمأتف رد هل. رط ماهبا دو یرکذ ناتساک هلوا هملا راشم یس ل ت ا یا
 هنسانعم لوام هع ؟ راط یلکوک رد ی کر فصو كتاد رد هیمال ییفاضا هکنتاد كا

 هراذک وب هدارهاشهک ر دراو ديما ( ۳ )رد رخ تادا او نیسو) ردصهفرحاو (

 و تارک نعل همر رول نزو تولواروضع# ندنس هعااطمو رد هک و ندا دلا

 كح هز و ڪڪ قاراط یاک ناتس واو یاک ناعنط هک ندیسوبو ند زوسو هبء رسوک

 رداد ح رف هاگنارمسو اشکلدو شک حرف هد سکیا هکاب لکد یر قار وضو تاالعو

 هجابد کا ىلع * ردلصاحر و رس هبلقو ر و هزوک ندرظن هد هتسکا یلصاح

 رد 1 اصوصخ ضوصطا لع * تسکنز ن دعس کا دعس ماش * شا وام

 راربد هضاکی هدتفا هحاسد ) نام فرح یک )ردالع صوص هدشکن رد ر دعقاو هدلیلعت ماقم

 یوا هک هن اکر د هلی رط هیاذندیرلکدید هجا د هن رالوا راب اک ردکعد یناکب کیا هجابدیکا

 فرحا م ا ) ردهج ار ناک ناک نيش ) ردکعد كرابم رد هنا یفاضا هیولاشردزوب

 را هژدعسهدارهاش هلیسانع«تداعسردروک دم هلون اب ماهب اهدنوندعس ) هلص

 رولوا هیم ال یتفاطا كمان هجلوادآ مع مس یاو )رولوا بناب یفاضا كمءان
 ردراهدعاقارز ) ردردتم ناهرکصاد رکی وبا ) هیهالهرکب یباكناو )هبا هثب ۳0 كل دعسو

 زادوا لولم ندرظن هناتسلک هدازهاش ( تلو )قلا فدح شانالوا عقاو نیلا

 هکر د هثما ا دا دوس یسهجاید گرام هک اصوصخ لکد یر ته اتو لاله ات باک ار

 ءرجرک درد هلي زط لس زا هنمان كلا یسه>ا مد رد یکنز نی دعس ن ن کب وا لوا

 ( تدب ) رروب یاج انالوم ترمضح هکت ) رد هنمانكلا باک ماعالاو ردندالببق لک دراو

ESهکر در عش م ینایرهاظكتسس وی)(شمام یکنز ندعس م ائب )شی نادر ی دعسهح ر  

 سب ) هلوا هنن دآ دعس هداز هاش نالوا | مف نداک ن ۳ هلوا هندآ دعس یلغوا یکنز ناتساک
 کلا كر یر)هطساو رر د لغوانا٤ ۶ ۶, هر هاش داب ماب هک رک ك لیا لج هند دج ل راو ط ساو

 رکب وبا یسضعبو هلوا هنءانرکب یا ندعس ناتساک هکر لیدلوا بهاذ حارش رک | ہکالو ا مولعم
 هدنغود روپ یدعسلیج رکذ لوا ارز ردضعب لوقنالوا مهفندنیینرت كاک ید درد هندآ
 كناغوا هرکصو یدلیارکذ هل-.ه رط هر وتو ماهدا یدعسو یہا دارم یش رعد 3 رکب وبا

 هنن هدئلید یدعس لادج هد هغاشاو یدلبا رکذ هل مش رط هّدط وت هلص و هاشداب یفصو

 هل و ولو هساید ردهتماتهدکنسکنا هکر دلکد دیعت نکیل ید-ابا فصو یرکب ولا هلا سالم

 اک رکذوب * رسن نان رکن وبا ندلا را رک ریما ر ؟ذ * عا هللاوردقوب هدءدام اره اظ

 لا ج یزا نمرکفسورع د :E تر دلمعم ه :مجو یا هدیار ها یک دماح رک ذهدنا :ائاوا

 سورع ) ردکءد ید هدنو رکید * درادنرب ایج یاب تشد را هدد و درایرب رس

 ىع درس ناد ا

 ی رورسو



) ٩ ( 
 و ۲ ۲۳۳۲ SEER ET IT E HERT RL 3تا

 راربد لیلحو لعلو حوز هرا و رد ر هدنندب تر و هل را لوا ند رل وا لد ی

 تادا ) ەیمالەنمو )رد هئاس یفاضا هرکفرد دا مم ناکه دلو لړ د هل لح و هل هاو هوز هرروعو

 رریوییسانعم كالاک رح هج دا باس یلاج سد ردصء فرحایو رد هتسانعم نح لاج باس
 یراقو وز هروتک یراقوردکعدزمردا اه درابنرب)راویلالدهد هنس ا١ نکر ح هنو لزوک هن هج رکا 5

 هب اپ هفراتشد )رد هنسانعم لاحر عطني تالرس دی هینایبس ادد )لک د ك٤د نمر دااق یک در

 درادنرب ) ردهثسانعم یکم رش ردقع وا تااعخ )رد هلا تفاطا هتاعخ ) رد همالیفاضا یک و یعع الدر

 ناک مر و م ید ( نیت روف لوصح ) رد لکد كعد زت وط یراق وب ردکعد نم ردلا هن

 هتسک وک بوتوط هڼکو ا یتشاب ندناعحیغودلوا لزوک ید ردا ساب ن دکل زمسازوک

 ندنس اقرایغااقع وا ییز وک كلزسدیما ناک مر کد خد وردا هل و هس هک ن انتوا هکع راه

Csندا هدایزو ن دن اعج لاک بولوا دیماانندنلویق سعد لهاو رد بحاص ید  

 SSA دو ترب> یٰلصاح )ردوا رد ا هدم رد)او نيشان بوکب د هننساوژا ییعاا یزوک

 * دد رک یکم هک ا کمد وز دوش ىلع نالاج بحاص هصزردو*رروب بولا اص و: کوا اب

 رده یفاضا هنالاج بحاص رد هتسانعم كراب هل وکس كيو ی هم 8# یاز هرمز

 فصو تودنآ عطق ندتاصا مجاما ردناضا کروم هدر رع را. نالاج باص

 ىع ندن اب لعقت ردلعاف ےہ لع ردکعد هد کر ۳ نا ت ردنا یلکش اکو

 لیقتسم ا !لءفدوشد ) 9 زس وک نکللزوک نعل راد کا 1 صقات

 ددرک ی لکم نا "فرح هک. )ردکعد تقواوا هکنا )هتعاعمالا ردانت-اتادارکم )ردکعد نلوا

 مرکف سورع من ید ( نیت رفد لوصح ) ردکعد هلوایعی زر ندخابلمقت ردلعاق سالم )

 E راه هک تقولوا رکم زالوا لعب ودیا ل ج ضرع هدنس هرمز رالاج بحاص

 هرب ربا روز اور ت واوالازمزسوکن زویه سی ف ناک ح E ن

yO 1هنمانعم تش ز هلا یکق كواوو هلیئوکس كن ابو یرسک  
 تفولوا نع هاب هریک و هناغاف لرد صم هرعا تالویقو )رد هاب تداضا هل وبق ) ردعسا

 لر فن تبع و هلر یلحو هلیلوف روز كرمکر بما هکر رس وک لاک نسحو ردا لاج ضرع
 د لداعلاع# رر روب عورش هنفاصوا “اراک رامات رکصادوبهلوا هتعاربو روظنهو هتسارآ هتساراو ن نم

 بلاغ نعل # رعطء ٭* شلول توةنداد> نعي ندشاب لیعت ردا و وقم مسا + * دب وم # هيلا <

 و لع وه

 نعل رد تعاص طح

 رد رلد او د هطن

 ی در

 نيءءهدنوب ربط # تنطاس ر رس رهط * ردیاب یفاضارهظمد وم ءادعالا یلعروصءو

eردکید تعطام ) رد هیمال هدنطاس ) رد هنلوءهم کال عاف ےسا قفاضا ہر رس : 

 e ءاق مسا رشم ٭* تکل )رب دره * ردكعد یییعم كتنطاس تخ |

 ا او تنافاسر وما ینعب ) ردهنا وءقم ل ردصم هت کو RE اف مسا

 هک الوا ضو فت ريزو e یان ء لوا با ءلاوب رد هوقهو طونم هن رب دو یار كنآ

 ردرایکبراکبوا,زوراسهک هیلواذف ریو ) رار در زو شابو رزو لویو مظعا رزو اکا هدمور ||
 هان یاحهد وب ردن سانه هراغ فهک ۰۱ رها ف هک × شلنا قیفح کر ما داشرلا كالام موکت |

 ك رغو كرة ابر ظوءا رو ردکءد ر قص ردناکم مسا دالم # ءا را ذالع + ردکیدارت و 1

 لا رعفو كاا رغ یلصاح رولک «رزوا نزوو یجار الاف مسا هرزوایز+ل ۳۳۹ یاب ردراعج

 الطفو عن یی فا طم دنلوعفم ندناب لي :هقن رداعافمسا شیر دا ءال طفلا ی رم ×ر دیس اھ

 بحاص شاد ات. ENG ردکعدرديجوا وادیته هر الاحمد طظ 1 اعم ل )او> اتودیاتدرآ

Eه انعم روک ذم نولبا زوج لوعفم مسا یب ین رم دن و تم لات .اعر هال ضفو ! ءردندشښاشكزلتدا ۳۹۹ کا  

TET UR ATT ES aR GERE TN Cia ma aT i۳ ی  

 ( لصاو )

iia iad 



) ۰۷ ۱ 

 تسودو ىج وس ند نف ءا ضم ینه ند ا لاعفار دلع اف مسا بم # ءا من ال اب * شم اوا لص او

 کال ء اف مسا تفاضا هردکع دیوقت لاو اصوراک ربهرپ ردیعج كن ف ایقنا)ر مک ءد یاو ط

 هنسانعم لها هدرارب ی < كنو لآ ردردصندن ابلاعتفا رانعقا #* سراف نآ را فا * رد هئا وعء

 كنا اش لزاریش اقای هد رد هب ال تفاضا هسرافورد هلعاف لر د صم ج یفاض لارانعفار لا تم

 یعادنا هلتوقر دکر شم ظفا هدنوب نیع* تاللا نبع × وی دردر اوز« هرزوهل چ هکر رد اراتعفا هلدوحو

 E تدا ڪار اد ê دنا تاسو ت لوکس كمال و یعع كو۶ کالم هدنببسق

 ترمصاو تر هلیدوح و كنا رلذوب یصاحیرص ویو كتلمو به ذم و تنطاسو تکلع نعد

 راکتخ هدموررار.د نوه اب ریزو بو انا هاب ك نارات وی دوخ اب ردسصانو نی ء«ءكرل نوب غه رواوب
 تالکرابم و قاوانوف هل وکس كي+ واز كلا كلا نع هد هن هل ض٣! یک یراکدند نوکشاب

IEE NEEكصاخص وخ ددکعد هاشدا ها اروم تالش ی * ضصاوإلا  

 یرما هر رهو یراج ی رکح هرزوا ی یر ر ره كونە ور دکعد تط)سنابعا و تلودناکرا ر دیەج

 ارزرار دا راهفا هلیدوجو كلا تاود باراو ید باعا دد * یردلاو,ةلوبلارعف * رذفان

 رارد هلشرا هد دم ثایغ * نيلساو مالسالا تایغ ثابغ 2 كنطاس بایراو قیرصان كنید

 رسان كنيس وك السا لها ¿ عل رد هئاوعةمتالعاف مسا تفاضا داس زد س ورا د هوخسراف

 هراو دی۶ هل و u لعحو ۳ هد # نیطال-ااو كونلا تدع 2 تره و نو یزواو

 هندرصتو میدن یعب ) رد رلقثاو اکا یودبا داقعا ہنری دلو یر كلا نیطالسو كولم شعب

 یعالدر رکیونا و#رصذ ییا نی رکب وا # شابوس ندا نربو ییسانعم هدیزو هدیرک ه هد ردرالاق

 شعاكلیا ندنساب رفا ودنک ییارزو ندنرلنداع كرایکب اناو شعا ند سابرفا رک وبا هادا

 هب ال طفو + “و یئاربمو تام و مجو ىتفاطلا هدابز كيوب هد :تشراوت ماظن یوزر یطاق

 لاعفار دیام لعف ل طا * هرع هرع هللالاطا * یدلداررکذ ییراوغا و حر 2 اشو

 نود ابا نوزوا ی رگ ین ام هللا نه شاوا عقاو هد اعد عق و .یلوعفمهرغو )لاف هللا طفاو نذن اب

 ىلع ق ندنةعا ص ء كاب E درفم یصاملعف .دلجا # هردو لجاو * ردکتد

 ے٥ یردق اع هزرا ردءداو هدامد عفوم رد هردق یوعدمو) ردرعد عجار ههالا ةد

 لاح هداراولح رک ذر دلفدا رم ندر دص رد هم اعد هد هلجوی# هر دص حرم و ۶ ردکعد نوا

 * هرجا فعاضو* نوسایارونر هلیندل عن زسهنیسو رورو حرمشن«یبلقادخ ینعپ هلرترط

 ین هها ی! رد کر هلج نالوا هدف هام یار جا ر ۲ ذم در 2۰ یصام لعف فعاض

 زد )ست فرح ده وک ر اجود * * نوسلبا تة ٽو نه فعاضم نانو تاریخ

 الو ہقم ےسا یفاضا راک اكتحودع)ردن:و تلع هنقاقصسا هاتو حدمو هباعدرخ ر دقوب یھ

 هداز )هلی كلافو كل هزم ر دیمج كع-ا قاوآ )رد هرم ال تفاضا هقافاو رد تفاضا ه.غ اف ماق عاق
 نایعاوایندر اکا یل اصردی>و كل رباکا!ع فا رطایبرددا قا طا هدنوب ردتغا هدنوکس

 كتم ر کم مراکعهدناب حذر دناکء مسا عج * قالحامراکعمسا عو * رد وک اعدو یادم لع

 راتفاضا هلو نوکسكء الو كناخر دمج كل قالخا) هنسانعم راک | هل كنار ر دیقج

 تیانع یاسر درکر ھ* تیب ٭ر دازوک ی راوطاو الخا یلصاحر د. هرب وض لزوآ عار در هال

 نوحمانزو ترو رص س BITES رههدالصا هکر ه*# تسود ن دوت ساع: سه
 اده نس وذ قید ی

 Kz ردربخو یری شه ا زویرییضو )دهی تیان یاس یدلوا فح نوعگ داوا معاق هت رقو

 فید نودعغو داوام عاق هن رق رد شاع د یرر دقت ندو )یربخ تع اطور داد بطور دعجارهیهک
 2 وعصم تسرمهدد: نوو راطاسهکت رعره ین وع كت وب( تای لوهح )ردرم - وادم هن ید: اوا ۱

O TT)سرت  



 یر ورد ز

 یس در

 ییمالو لع دس نادر

 یناک و یو یر و رسو

 ل ل ا

 ارزو هک هسک ر ه یی ر دی رق

) ۵۸ ( 

 تفر نیعورهظم هنفط) نواوا هدتیاج لاظوهدشانع هراس 3

 لاکو رمهیبءرههدنرا زوک كلاع قلخ هلببس یرظن نعو یلافتلانسح هلوا روظنم هلتج رو
 بول ںو بودیا رظن هلتدوم "هدیدو تبع حشجاکا سک رھو ردلاوذیب س یناص ل رهو

 حدلا یعنص نیدضلا لع هدش رواوا بو هاا نع اس بوح هدنرظنو هدنتف رد بواوا
 ندنفوخ لر زو هساوارداص مرجرپ ندنااضرف هدنسانع«كندب )یدلبوس طاغند مذلا هشیاع

 هلکنا ندنفوخ لرزو یخدلوا هل وا ید رب كنا کاور وا رداق هکاب وس ز و اکا و

 IT Is وس تابدنع ند رولو د

 ردکعد نافاعتهو را راک:هدخ رد ج كنهشاح یشاوح رد هاشم هد هدن ور ا

 هن رارزوا لرراک:هدخول الو اغا دمت اک اوارژ وونیط لس (بیکر ت /لوصح)

 هیات همش یی رامعتسایعم )ردنیعتم تمدخرر هنرزوا كنرب رهیعب ) ردنیعم تعدخرر

 ضرعء رده ۱ رهدنراداورل اکو نوا ټر نآ ى کا شع را زابالما رلنازابا

 كناخر ) ردنراشاةمدخنآ ) رد هنلوعنم كردصمی عفاض نا یادا#یاتعلحو دننآباطخ
 ندخاب لعافت نواه )ردکعد رادقمر تدحو فر>اوردکعد ضع هلئوکس 2 یک

 زرد هکلیا كلهاک رد ردصم ندخاب لعا فت هدلعاکت ردععوط مع> ی هنسار رد رد صم

 كم شخرعء )ر ردکع د هاا هآ ره ) ردکعد زر راج هدنولاما رد هنس ەد زاوج هز.هک كناراور

 هیراجاما رار دا ضرع هج کنان درب هکر فا لوش هدناصا هتسانع»ناکم مسااذوذش هل رسک

 دنا اره رد هل وب هداتع لګ ) رد هیمال تقاضا هباطخراررغسو ک لب هل راع هکاب زا اص هل هلا

 نواهت رادقمر هدا ادا یمدخ نالوا نیە لوا رکا ( بیکحرت لوصح )رد رد

 هناا هروک ی هدنا نوت وط هل راقح یمدخ لوا یف راتوط زر اج یبساکتو

 كل دروک زباحیلا شاو تارمصت نوه هداتمدخ نعي )رار واک هباتع لحو هاط> ضر ء٥

 تدحاو ناک ر ت رکش هک ناشبو رد اط ن رب رکم * زردی رازآ و ررفاق یاو
 رد هام ناشیو ید هه ) هنسانعد الا رداٌثساتادا ر 5 * رخ یاعد و لی ج رکذو ن ا

 رو ردهلاوععم لردصم قف.صا تم رکش ) لیلعت فرحاو تفص طبار فرح هک (

 رخ یاعدو لیج رک ذ )ر دقل وتم هجاو ناشیا نه )ادم رکش)رد هیعال تف!ءضا

 تمدخر:هرزو ایت هقناطرلشدو ردوبالا ( بیکرت لوص )رد نیلا ینا o ك

 روک م ناو رد * معز نعل ) ردب» >او هنرزوا كرنا كايا ۳ لاک اک شن ءالوا نب

 ماعدا كرات*" یو بجاوو مزال هنن رار ز واكرانوب هکر د را اشتسءو ج رخت ندلام دخو فی اک
 رمفضندنو رد و » ییهدخ كرلئوب :ییصاح ۱ ردربخ , یاعدولیج کدو سابو رکش دغ رلذسحاو

 هکروضحرد و تی غ ردیمدخ نینح ءاداو راد راد یک و روم ام 4م د

 هناوههم لرد صه تما خ نین یادا * نورع«تااجایو رود فلکتزا ناو تسکیدز عنصت نا

 هک )یربخ تسر وا تدغرد ) ردادتیهو رکن فرح او تدحو فرح ابو ردندالیف یتفاضا

 هک سد ۱ )رد عقاو داع لصد ندت هج یعهایا ( SS دم

 عنصاو) هلصفرح | )ردنراشا هرو ط>نا)لیلعت فرح هک )رواوا نهضت : ره

 ردقلعت:هربخ عنصذ و )یربخر دکعد نی كيدز )ادم نا :Ja سات ەمانر )ردردص»ندن الف

 یانە نالوا هداك وک فلکت )ردقاءتعهر مخ فاکتزاو )یرخرودو) اد مر دتر اشا هتنیخنآ او )

 رخ هة ء نورفمو ) ر دقاعتم هنورهم و ) رد وطع» ههاکیزا تب احاو)ردکانار هطا

 یسادا كتعدخنالوا بجاو هنرزوا رلذب ورد )بیکر لوصح)هتراش و تا ا نآ)ردربلنادب

 ( هدروض> ا

 دن فاقد تا رسیدم ت ننت بیو تا هتک تت تی ت ن یت س یھت ت یت تق تیم

 م م و س ی ہک م یول ہا ت چ صار ت یی یوم ےس یہی ےھت ہر م ر و ےہ یم م ت ی ت سو تت ت ت ی ات ت یو یی ھم تیت



) 2٩ ( 

 انورکشنالوا ههجاولا ارز ) ردقر یل وا قوا هدنیغهبا ندقلوا ورب ور عل ).دروطح
 نالوا هناباغ لوا اما ردالج هابر ندیشیا هددسایا دصقابر هدتقیقح نعت رد رق هنابراعدو

 ارز رددیعب ندقلوا ندنحوا لدنامه بويل وا ن ردلک وک یعل ) رود ندفلکت اعدو انو رکش

 هلهجو ایر سد ) لاحرهدرولوا باعلا مکن انو اعد هل ا یلیعاحقحما رولا دخ یندصق

 یعلردنورقعو لوص و هلویقو تیامنااتو اعد نالوا ها ان ید ردنداکوک ارز ) زاماوا لج
 ثیدحارز ردیاصس» هللادنع یلیصاح ردنورعم هدذتاجا یک یوداوا رود ندعاصتو ندابر

 تا کو یانودتشد # هعطق # طو * زاعلوا EF رداص هد يغرهظ هکر دعقاو دبر

 نود تشد ) رد هن سا ء٥ ثق هد وات هقرا تشد * ار مانا ردامدازدنز قوتوج ات * یجرخزادش

 رش تسار) ردکءدیرغوطهدنوتسار )ردهیعال قدا ضا هک افو)ادّسهو ) رد هناب قفاضا

 هن- ان« قاداش رد ردصفرحایمرخ ) ردادتبمربخر دکعد یدلر غوط یتعو یداوا یرغوط
 باغ درفم یطاملعف داز ) ردکعد لغوادنزرف )یک ذنع هد رعر دف ظنوحما تا هادا

 همانا ) هنسانععماردانا ردام ) ردکع د یدغ وطردمزال هدنوب )ردک رتشمهدننب یدعتعو مزال

 هوا مزال لهدداز ) ردیاهدافا یسانعم هيلا قاصم از بسر اکا اداارو ) ردهناب تقاضا

 كلذ ی بعاف سد ) هنسانعمیدنرغوط رداباق هدءلوا یدعتم رد رم مجار هدنزرف هد عاف

 باق یکب تاکلغ( تی لوضع ) لءًاتفردلوءفم تادا هجر دوی ارو ) رولوا ماناردامیلوعف-و
 یدنک یکلب رکو لع اح یدلوا تعاق معتم نکیا ثماو یتیم ) یدا غوط یسهقرا

 ور ندلد رغوط لوغوا یک كنس هنسانا مانا فالف دوخاب ور ندناغوط لغو | یک ك نسكتسانا مانا

 هنساتعمانا زوفوط رار دانا هک الدا ارز رولا لوعم یکیا بولوا هنسانعم دا از هجر دعو
 مزالداز راربد TREE تاو ندعموهناتعم انا ترود رار د تاهما ةا مضاتعو

 نيل ن وجا مانا ردام مکان شا ك بیرغنیلبا م کتب هدابز كنار هج رردقت یغوداو ۱

 صاخ#* نرفآ ناھ> فطا ۳۶ ع نح # شمالا ییاداقد ونی د یدغوط غوا

 اک تادا نک او ر درک یاو مدت ما e < ار ماع تی صم *هدنب دنک
 ییلصع "هدن ن رفآ ناهج فطا د:ک صاخ ر کا یررد سه ) طرش لعف دک صاخ)

 رد بیت تی ییعب رد د نڪ لع اف فطا سپ ) تسصح تم> ار ماع

 تصع) لسوفر جوهر هو ) تدحوفرحابو )رددنکر یخهدن )ییکر فصو نی رفآناهج)
 تقاضا هماع ) رد هتسا عمر صو لع> هدن وب دن ارز ) لدتکر دیسعات و

 یناس>اوفطا كل . رفآ ناهح یادخ ( تب لوصح ) رد هنسانعم هراج مال ارو )رد هیعال

 نییعاو ص تھ نوعا كەروك ننام 6و روماو ییمزاواو )اصم كسان هاصیسهدشرب رکا

 صع دسر وايد قاعتمو توسم هنمرکو دوحر دوحو تا یلاع قاخ اا

 3 صم هک لالطاوذ یادخ یاضقو ماکحو ارزو و نیطالس جا )ردت رد لاکو تکح
 صح ردشهروب ص: صضو بو من نوهگملباقرصت و ردن بهروک یول مزاو و

 ER رارقو مارا هدلاع قلخ بولوا لواع مع ماظ دتعدساوا هب وب ارز )رد لاکو

 هکمر و ماظنیخد هلهج ورب هلاع یتردق كهللا هک هج رکا )یدردا زواج نددحداسفو لظ
 ناهج فطا رکاو ) مدقم ربخ یتترابع ضع تک> )راو تک هدابز هدنولاما ردنکم

 6 هطرش "هلج و طرش یازجا ماع ت لصم هیدن . دنک ص اخو )طرشت رابع ما

 *وب یظ> ندیارعا كب کر دعم هلط ر حدم هج ردقتولو رخ وم

 EE >و اد بمر خوم نرفآ ناهج فطا هج ربدقتوب سب هلوادنازرکا ظفاهکر دلت و

 ی 55

 قاکدر

 یرور-دز



 گزوردر

 یک در

 ییعالدر

 دل رارد هر هغلابمهدحدم ا رطا

 رد ردسعم تدح و یاب و رکن یادرب وردکید A هد و رد ر دصم ندا لیعف

(a) 

 یارعاو كنوگنیید هلوا راب ی نح ار ماع یفصم دن دنک صاخو )رخ مدعع

 شلیوس بما رفخا برغ نيد ردنوګا تل حو هرم هدهد )رد رغاو بعا ندارعایکلوا

 تاود * ارماندنک هدنز رمح رک د شمع رک % تساز مات هکر ه * تاد واج تلود#

 ا درفم یضام لعض تفاب) رد هتنان«یدیا نادیواجو نادواجودواج رد هی دیواج
 یتیئداوا نصت*تسیز مانوکنهکر ه ) دعا لج و یرمخ تغایو )ادم تاود ) ردکءد یدلوب

 معاق هن رقو نوا نز و ترور یا هک سکر ھ ہدنلصا هکر ه ) ردیسازج كط رش

 ردیبیکر فصو ماوکن )یدلوا مسا نکیا فرح بولک ةنرب هک بولو ا فذح سک نوه داوا
 بقع ) ل-یلعت ف رح هک یدیا زا هک ہدنلصا رک ) لک د ینښص وت بیکرت ت ردکقد ول دا وبا
 مخرکذ ) ردعجار هکر عنیشو ) رد هنسانءمالوصو درا هدنوب هلبرسهک کت فاقو یه كایع
 لوالوءفم هدنزو ادتیمربخ دنک ) هنسانع«یجردکعدیربد هلیرسک كنازهدنز )ادتسو هینان

 ارو ) یدنلوا كرت رع نوجا هیفاقو نزو ترور ردشمان یریدع یسنات ل وعقم مانو )

 داهداد هک ر ن ) یدارد واداوبا A هداند ( تس لوصح ) لوعءم تادا

 هترخآ عب ندندرا كنا ارز ) یدلو تداعسو تاود یدا یدراحدا وبا بوک هلک اا

 بقاسء نح لصاح) ردا احا دا لج داو رخ رک ذ هر صا دشکب دليا تاز

 تاود یتسانعم ثالوا عارمصء ) مر دتا شومارف بودا یاب ییمات هدلاع هيفکار ام لغو

 دک ر کارت فصو * شعردا وا ب یا« نیبد یدا رب د دا وبا هک هسوگ ره یداو دبا
 لر دصع ییفاضا فص و * ار مار الد یور تسون هطاشم تحاح ٭ لطف لها دنک هئرو

 هدشيل وعفم كفصو و هدننیلعاف كلها دنکنو دنک )ر دفع ند رک اورو ) رد هل وعفم

 ترار یر دقت )ردفوذح یسارج كرلط رش رد همال یفاضا لطف لها )رردا عزا

 ۱ قداصا هطاشم تحاح ) ردهدلیاعز مأعم یا عارصع ) جاتحا ناشی | فص وب ارو

 را اکو ك زرق نمو )نوتاخ یککز ودر دنن *وءر ذم لعاف سا ها هاا هطاشم )رد هناعافل ر دصم

 هارب نزاکا هصسراف هکردّروعنءز بوکج نی رلقتسار .بولارط ن راهازوبوزاب نی ز و

 یرراکوب كرلنا س لرد هغارط هلینوکسك شو یم كوه طش ) ردکعد تروع ی رار درک
 یفاضا مارالد یور )یربخ تسن و امتیم تحاح )رای دیدهطاشم نوه داوا لصاح هل رط

 یبردناکد لکوک ندندیمارا ردیدکرت فصو مارالد ) لمأاق ردنکع هغل وا هيناب و هیعال
 (تسلوصح) ردنا هداف یس تد ضا صیصخ نادا ارو )یحرو رارقو ربص هلکوک یا

 تیسلاکس زدبا هک رکو لهبادا هکر ک فصو نس ەل یکفصو كنس لاکو ل صف لها

 نساح ردفاوا «دنسیصاح ) ردو كجا تحا هنحدمو فصو كلو كسار ز ردر ار
 ارز ) قو كجاتحا هنحدم كحادمو هنفصو كفاصو هکرد راو قالخا مراکمو راوطا

 هسرارر و تنژو بز هکر دن ره هدادادخ نس> هکر دقوب یباتحا هر هطاشم كمارالدیور

 (تستفت-هام تح دم زاوتلاب رهوک ( تب ) ررویب ظفاح هجاوخ ەك ) نیا هدافا نسحدنازرب

 کر دردقاوادوحو او تاذ مرکودوجو قرشهدنس سد )دنک دادادخ نسح ای هح هطاشم رکف)

 قصو ق>و را هلک ندنس هدمعرل د.اباا رطا هدکح دمك هبت رع هل ره راحادمو فاصو
 لم ًافرواوا بارعایک قباسهدوب 8 ل رع زا تعا وم وه حرا ردع # رله دا ادا

 ییدسكنسا راتخا تلذعو یرذع درصد” نالوا عقاو هدرز وٽ هدح ) تی ل وص (

 رص * دور ییدو | رخ اک را و تبطاوء ردرک یدعاشو رد ص# * ردا ناس

 ( یدعافت (



) ۳ 

 رد راو لا هد د-غلوا یردصم ر دن وکا تدحو اب هل س هن 5 SERN یدع اوت

 ح طعم ك روا هدن و ) رد ردصء ك دغا لعاع دعاهت ) لماشف شاپ وس نسرکف سد

 ندش ا 4)ع وم تلطاوم ( تو طدار فرح کا ( رد ۵2 اھ كابا راتخا تا رع توا وا

 رد ۵ دال تفاضا دهاک اب ورد هاا وعم لرد صم یفاضاهتم روح هک ابوه تمژالم رد ردصم

 تزاحا یک هاکنا رسو هاکزا# ردلاکم فرظ تادا هدول هاکو) ردگعد تزاحا زاد (

 نوع! دلوا فوقوم ه-تزاحا رایج ورق لوحد ھل رلدارمس ماکحوا محاو لوامرد کید یر

 ردتس فزحا ارز رد هاب ققاضا هب یدنوادخ ) زرد هاکراب ازا هن راو ق یرانا مس

 رد باغ اتم د رفم 2 اضم لد دور رد رارتما فرح هد را رب یک كنوب یمدور ی )

 تنرصح ) تیر لوص )رددا مر زو نددنوادخ هدنون ردکءدرواوا رداصو عقاو هدن ول

 لوشر روت بو دیا ناب ییردع كانکو دریا تمزالمو ددر E SN كر زو چ

 تمز الم هش را ا نعد ر ولوا هدم زالم یتمدخ ك-:هاک راب لر زو هک دع ادت و ریصعت

 * د تفك ی نح” رهجرزب لئاضف ردد-نه یامکح دغاط هک تدار * ی یصا كسکیدایا
 تو ا تمور كرت یی ) ردکعد رد یک هرزوا کا د اد لود ردر دصد دولا

 ردعوح مسا E نا ِ فرح وک ردلوا یعا و باسو عفاو هر زوا تا مکیدلبا رب زو

 امکح)رد هام یفارضا هراسکح او نوا تفاضصا لسوت فرح هرحهو) 3 E كولب

 کال ڪو لا ضو فرط فرحرد) رد فرم ال یتفاضا هدٌه رد دا رح الع هدو رروکح عج

 كنا و رد فرم ال قفاضا هره ج رر رد ضل f هصر.قنو لصءکر كوچ كا .ڪفو

 رد ییکرت فصو نداصا دن ساوه ت. :رهمو ) برود ندکرزب ردکعدواوا لىرا كنازو

 اس نکس یدلوا صاخ و هر ك سار رو نآورم-ثون هر 2 هد دباو ىلع واوا

 ردکعد یدرارلیوس ردا هدافا نساهم یصام كا تااکخ ی.دنول یو لو مدقم ك

 هکر د ینماکا دعاقتو مصع نالوا عقاو هدرزو ءاکرا تم دخ تمزالم ( بیکرت لوص)

 تمظع كنا عبد ) رای دلب وسزوسهدنصوصخ ی اکو تلضف ل هجزر یس هفناط یسامکح دنه

 ءاه هدنرخآ هکش عد ح ارش ض هک هلوا مولع» رایدلبا رکذت یتناش تعابلو قب ردق
 دئه ءامکج دمناطهدرب ویو هدر ره ردا هدافا تنحو هساوا قحال هزمه هر هلک نالوا ی

 نوا تدحوارب زرلشاداشجاف یاطخ ی :رلک دانا میت ود یوابر ك دس امهح ده نت راہع

 ق د تدحو .دلګوب هکر دو قرفحص هدرره رداسو فرح هزمهو رداب نالوا صوصم

 یدزاوا ىلع مه ندا رعا كنامک> ه-اوا هل وباریز شک هکر رانا هداطخنوبد ردربتعمو
 تاطخ یهاک الخردلکد طرمث تدحو هدرب رهردنوگا لس وت هتفاضا د رګ هرمههلو«هول و

 قون یربخ ندرلانءموب كن هزمهارب ز شابا تالا اطخدیدجر هب ودنک نییدرولک هدنوعا
 زحا) دیک راک كنرد ی »۱ # تسطد اک نک رد دوو فا دن شایع ن

 ن زجردکعد مر جت رمه هللصورد نارج هدالصا ن زج) رد هن-سانعم توا

 كنرد)رد هان ٤ ج ک یطب ناب ب فرح هک ) ردعجارەر هج رزب ربعص نیش شدع) رغ ندنول
 قوح را. سا رد دیفم هدنک یم هنس اعم نّیلکا هل وکس كنون و یھ كلارو یرسک ت الاد

 ہکرلیدلکا یایع یرمغ ندو لره جر زب دنه ءا ۵> تبقاع (تیکدآ لوص) رد هنسانعم

 و طد یطا تسطل روناکا قوچ هدداریادا یت نا )ردک هلو عروس

 هلا ه-لصا ء اب یسیس#دنک رک” رب رفن یوات د وب داب رظنن« یس میس شعا لکد ءاکا

 تاع اها ا هعراضم ارز رد هتسانهم ندوب هدنودول) رد هسانعم قوج
 ےس

 ( ( س)

 یو یرورسدر

 اک در

 قاک در

 ییم الو لع دیس یا در
 یاوو یو یرورسر



 یرورسدر

 کو در

 یناکدر

 ور

 یعالدر

 ییتدر

 یرورسد ر

(E) 

 (بیکر لوصحم)ر ر تقاضا هللوعقم كرد صم نع“ رب رقن رد افربعکیو) هنسانعم ارد وعلا

 هن نعد )هدااداییدا رو هیلبارب رقت قب زوسلوا کات رک قلوارظنءقوج هنسوآ نالوا مس

 هد)ا* ںی یلیصاح یدررابا ادارس فووتونس دظح الم 3 دا دار كلا ناب هک انعم

 هفءهالوا راحل توالط حارش نصب یدزا یو سز وسزس لنا هد ما رهو مالکریرق و هداوحو

 مالک قایسو قاس نکیل هت سا ا ومد ىدا لکدرداّق ۵ روس ۳ یدیارغا لد ییعل) نسل لح

 فرحو شعر اکاردصء فرح ساب مکر دو نالکارانر و یسا هم قلقوج هب یسب)رد با ندنوب
 هد هدن-اوعد بودا داهخسا هل زوس قامطا قیاقد بولدیکأ نالوا هد یکردتمسد

 یاو زا عوک هج هک نادرک هد دنا تفگ و دشا ر حرر, ارت شلیااوسع طرح هددالیلد

 تمادیرد ردصم فرحان یناعس) ناب فرح هڪ ) رکف هد دنا * مک ارج هک ندروخ

 1 ولد مدلب وس هل وب نوعت بواوا رداصزوس لوععم ر ندنب ںویلب وس زس رکف كلبا رکفوید

 ا تمادن نویلب وسلوقمات سرک كایوس لوقعم بودیارکف ىلصاح ردکی ندةلوا نایب
 حو دم جش ترضح هکر دنر ذ۰ط سا دوصم ندنالکو هک الوا مولەمر دک: هرک كب ندککج
 تمزالءود در ترک هکر دوزوس نع! ) هنکندلباتارعراتخا باوا عطقتم ند تەز الم ارزو

 بوش راق هسا لها رک ارولکاپ قو چ نیل بوس قو جراشع د هکترولو | لاق هراشک او مالک بانطا ببس
 ةدحولا ىف ة.السلا سب )رولوا بیس هن رامظاترفنو تاع ممر دياراتخا توکسو تعع
 یلصاحردارحاو لوا كلبا تلزعرابتخا هدنمالسم کو هدندحو شوک بولوا لماع هللوق
 یتلیهتومطءد تالاکو لضف لها نالوا لخاد هنسلحو لفحو یتناش تمظع كر زو تاکو
 یعق كنس نّیهس یم دب وکی هکنآ دو ددد نهکر هدرورپ ناد # یونثم# ردنع عدم

 ندند اد ردییکر فصو نادنعم) رواوا صوص هن ر قضا وا مقاو هد هقادام ارد اخ قدوفواهلهجو کباهدناباو عراص نان سد )ر دذا هد هلیصت كناخو یعكنسو هلی كناخو
 نهکردهل وب هد ن هکر )رددناب تقاضا هب هدرور) ردکعد ییملبروس لکد ناک
 نهک ۳ ( ردعب ات هسا لش زدراج قلوا حوتفمو موعصءاه اما ردم وضع دتلا یناکهد
 یبرمیجابزو-(تب لوصحم) ردن لم ااج هدقلوا نایفطعو لدب ندنا و تفص هنلبقام
 زسرکف یصاحریوس هجادمیا رکف یزوسرپ یی )رای وسزوس هرکصندنا ردیا رکفربپ یکسا
 اطخ هدظفا ,هنیید رک قموقوا لرکلس یاد بود ادص تفاضا ہری نو هدرورپ )زا یوسز وس

 فن نم# شالا وهسهدق اها ند ندنردصم نتفکر دعراضم لعف دوکب شابادصف تفاضا _ یک یکلوا ید یجانزوس نالوایماب یهالرد نهک سان. تالوا عارصم هدانعم مه ا
 !ردکعد همروآ ند نٍ زر دط اع د رقم یا لعف ن زره * مش ه>-یوکریدزو وک و کن# مد زاتفکب لم ا
 | درذمرعا لءف یوک) هنسانعم ملکنردسفن هدنوب مد )رلررد هزوسراتفک ) هلصفرحاب راتفکد )
 | طرش لء: بطاد رقم عراضم لعد ییوک )مگ رد) ارتتا دافع ندرکاورو)ردبطاع
 هدروا سفن هراتفک و همالکزسلمأنورس هظح الم (تبسلوصحم) طرش باوج مغدج

 | وبا لزوس یلصاحلک دمغ ینعب ) مغ هن كسراب وس ےک رک | هلب وس ییا «ایوسزوسزسرکذ نم! )
 هک نک سپ شیپ نازو* سة نرو ارب هکناو شی دنا × زم با تو افت ك راب وس ےک ہک ردقنرهونوساوا

 رب

 شادناو ) یدناوا نا اهاس هکتتردلدبم ند هرمهاب و دک ات فرحا شیدیل * سد دغی وک

 تل بست ردو ندهاکنا هکنا ( فاظع فرحواو ردکعد هللا کد بطاخم درف» رھا لعف

 ۱ ردکعد روتک یراقوب.هدتفا روار )ردکءد هرکصتدناهدلامسا اما ردکعد هرکصد دتفولوا

 ( امار

 ی غا بن د فد



۲۱۹۴ ( 

 كليم یاش ) ردشلوا طفاس هلا لصو زمه یدا نازا هدنلصا ناز) فطع فرح

 نکرد هنسانعم رتبهدنوب هلق كد رع یابس)یک ما دقولبق) رد هنسانعم لواو لوا هلیرمسک
 (تیلوصح) ردکعدرتب هن سب ) نایب فرحهک ) ردکعد هلا ندندنک ردبطاختر ما لعف
 هبا رکف لوا یزوس ك جلوس نخب ) هل ملکتهرکصادنا عب )رافج سفن هرکصف دنا هلی رکف لوا
 تکسااکسرلیلکد ین نعل لاري نس لوا ندزعد لد هلوس رت رلتا وا عب اس اکسو هلو هرکصذدنا

 سبادو بطر 1 دشک لوش م الکو ب لوا !شوماخوتکاس ن ۹ ندزعد لوا شوحاخو
 E ae "ربو تربعو دنبرب ندنم الکر هبویلبوس فراههو مولعالاو هلو ا یوک دباوز ی ےلبو

 ردا اف حورو شک افص یزوسرهاربز ناناصواندناهلب وسقوحر دقن ره هسک نالوا دافتسم

 تاود#تاودزا تسرتهب یدآ قط * شانوس یدنعنیید رد هن-انعءوش نکه دنس هتم هدنوب

 SERT )رد هتسانهمزوسهدنون قطدو) تبحاصء فرحا * باوص ینوکنرک هب وتزا

 هن ورود هدنرزواربهدنفل هلب دی دشت كنار دیعج كنه اد باود)ردلیضهت تادار رهن )رد هن انعم

 هنراءعولزاباود )هنسانعم رلابراح رلیدلنا لامعتسا هدناناویحیلقابا ترد هرکی ) یدرارید

 كطرشرخ ومردیس ارج مدقم هوتزا باود ردزاج هلفیف و قموقوا هلدی دشت یاب هلغلوالصو
 هنسانعم یرضوط ردف الخ ضيقت ردلوق لوعم باوص) بطاح درفم عراضملءف ییوگن (

 باوصرک اس ) ر دزاتءهلملکت عی ر دکر کیهلقطذ ندناناویح راس ناسناعون ( تب لوصحم)

 اما )رولوا تعنم داف هکر واوا واءاک ندوغا مالک ارز )ردکندنس تاتاوح تسوس لرمخو

 توکس ندکلب وس یزوس نلوا رواوا یصاح هل وا بتم ررض هکر ولوا عقاو ردان ندتوکس

 * رع یالع رک و تساد لها ع هک هرم رع یدنوادخ نایعارظنرد فکف * رد یلوا ١

 یطامل 5 رع) ردتسش فرحاو ردرلدبءال یدنوادخ نابخار طد ) ردکعد اصوصخ فیکت)

 تا دامردکءد نوسلوازب رء یرصن شالوا عقاو هداعد ماقم باغ رک ذم درفم

 یک كذا ےم عج ) رددنوادخ قو صوم لیلعت فرحاب و تفص ابار فرح ) ردخرع
 رک )رد هل وب هدتفاضا هلدو ) رد هیمال قفاضا هلها )یک علط ءو علط مر دناکم مدا هلل رسک و

 هسعوفوا كرردرصعمرد ناب تفاضاه ره )رد هیمال تقاضا هیالع) رد هنسانعع لح و ماعهدنوب

 یناکراویناع ارز واصوصخ )ك رک كلیو- هلا هشد دلا یزوس دره نهي( بیک ر ت لو هع )ارد

 ناکمو لو )ر دیعخرافراع لد لهاهکرتز زو نيالا نو سابا م رکموزز ەم نترم هت یلاعت هللاهدنر ظا

 اکاهدرصرصنو هاش داب دا رم ندد لوا دخ ر دبزکرم لماک وحار یال ضفو ءالع نەي رت یالڪ

 ی هدنس هه ) شا !وسیدنعنی.درزودار ءردلعاف عع ر دصم هد وپرصن )رار هد هدکعدر دعحار

 تفایس# مشابہ درک توش منک یول د نعستقایسردر ؟۱* شابوسنمسرک نیید یی” ر دصم مع

 ى لردصمقفاضا هس هرزوا یئزو تارد ردردصم هلثسرمسک

 ردهنسانعم خاتسک هدنوخوش)ردصمفرحاوردکعدرداهب : رمسک كمالو كل اد یرماد)ردکعد

 رکاهدن اع روک ذعر زو (بیکرتلوصح)ردهدحو ماکتءعراضم لعف مشای) ردصم فرحایو
 تام تعاضیو# مرولوا شاباقلخ اتسک مسردیا كار داه؛نودناتءارجزاهظاهدمالک قوس

 كيم تاج رددا رم عاتعو بابسا هدنوب اما رد هیامرس تعاضبو *هدروازپ رعترضح
 فس و ندزب رع ترضح ) هلص فرحاب)ردهنا-تفاضا هنس لاهن ق جازا هلنوکسكناز و ىع

 ةعاض, اتو )هدکد لک هاب یراشا دل رق فد و ترضح هکر دملت هر هع رک تو | رددارهربمغیپ
 مر واواشمر وتک ردکع د مشاب هدروآ یریدقتهدرواردت | ماع هل دعبامو ىلىقامراىدد( هاج
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 واو ( یلوعم سفل رد طاع د رفد صا لعف ندندب روآ ) رد هتسانءهرافح هدرارب یک كنوباما

 ی د9

 ییمال در

 ییعدر

 ییعس در



 اکو یھ الدر

 یمالو ىلع دیسن ادر

 یر ومس و

 یفاک در

 ییمال و لع دیس نادر

 ی ر ورسو

 ییعو یناکو
 هالو ىلع دیس نیا در

 یو یناکو یرورسو
 ا

A 

 هر ده نعل مرواوا e یاتیلاهدلء د ( ب: ٩ لاو صد ) هتسائعم

 رازاب رد هبشو * مرولوا شابا تال-کا ییصاح مرولوا شمروتک شاه یلاهب قمرا نوجا
 نان ندنا هک جرپ هلبا هیلصا یاهو هلب را دص كاب و كاش هبش * درا یوج نایرهوج
 رو:ةوا هدنلکشیعر یاههدیسراق )رد دا صوب هدنوب قحو نابزود ندناو ژرااب یر وید

 رهوحنارهوج) ردف و یبصا اک د روئوا هلو ندا ا رک یک یساھ هرو هرج )

 هنسانعمریعش رد هبرا هز.هق كيحوح )عجب تادانووفلاو ) تدسذ فرح او ردرهوک برعم

 جر, (بیکر لوص ع )ردکعد زمروتک باغ درفلابقتسا نن لعف درابن ) تدحو فرحاو)
 كنالطفنالوا هدنسلح رزو یتعب) نعروتک تی هج ه رار, هدنرازاب راشورف رهوج قجتوب
 شیب عارجو# ردتعفیبو راتعاینیتعب ) رد یکه پرا هدنرازاب راشورف رهوج مزوس منب داق
 كناتو كنيم هاب وترپ ) رارید هشت | ناناب ن دنس هلتف كەم خارج * درادن یوترپ باف |
 شنک ك غار عي )رغ وطور هد تاتقا جد غارح (هرعفلوصح)رد هنسانعءایض هلررا ودق

 هدابفورعمهرانم# دامغتسد دنواا هوک نماد رد دئاب "هرانمو * زالوایسایضو یوت ۳ هدئناب

 دنول ا) هنسادعم لدح ردعاط هل. »كد رعفاک « ۲ رد هبم ال یفاض هوکن ءاد)رد هبناب تفاصا

 لوار دما كغاط كکوب رب ندنرلغاط نادمه هلی كواوو ینوکس كمالو یبعق لنءربه
 تسف هرانا دنولاهوکهکردرا وراغاط هدمورالاو یدلنا نییعت ینانیغلوا لع هلیعافترا هدعالو

 درفعراضم لعفدیامن ) ردکعد قبا هرس نوکسو یصق كنيم یاب تسد) ردکج هدر,
 هراذمدنلب ید (بیکر لوصحم) ردهزال لءفردکعد روش روکلک دندندومن ندندیاع ) رداغ

 كعاط لوا هساوا سکوت هکر دقن ره هراذمرب نعد )رون روک قا هدنکنا دنولا هوک

 نایعاو یدسایا سفن رسک بورو عضاوت جش ترضح )رونیروک نہا كلوا هدنبد
 ههوک یرزو هدنوب یدانا هیت هب هرانمو عارح ییدنکو هدنولا هوک و هاتف | رزو ساع

 ندرکح هکر ه * یونشء * ردراو رظذ e یدلبا هیشت ز ههوک ن ماد یسلح ناکراو

 اتنا س ر دار دقت E ره هک ره # دزاتودب فرط رهزا نشد * دزارفا یوعد

 یوعد ) تبحاصم فرداب یوعد ) رریددیج هدب رعردنوب ندرک ) یدنلوا نا
 عراضم لعف دزارفا ) یدک هدنناب نعم اقناس هکت رد هنسانعم یوعد هل رسک كواو
 لوءفم ندرك ) رد دعته لءفردکعد هدلج و لکدندنتخارفا ندندزارفا ) رد باغ درفم

 e درفع عراضم لعف دزاتو )ادم نشد ) یحرمص مغ یوعد و ) یحرمم

 یوعدهک سا رع (تسلوصح )ادم رخ ردکعد ردا موج یی! ردر کس لک د ند نتخات

 مو اکا نشد ندیناجره )هبلیا كاربع و كالرکت نعد هدلجوب نشوب هلباریکتو بو هلعزو

 رد مقاو لب وہ یئ یناث عارصم هد و عسل ضءب رلتا تموصخ اکا سک رھ یلص احرلبا

 یدنک رد هبیاشمر زس ات ش و ها وک (دزادنا ندرکب ار ی وخ)

 لعف دزادنا ) ردبا هدافا نیسانعم العتسا هدنوب هلص فرحاب لومت تادا ار ) ردکءد

 ( عارصم لوصح ) ردکءدرا لکد ند نتسخادنا ندندزادنا ) رد بئاغ درفه عراضم

 یړږ ویرکت هکلب زالوا لصاو ه دارم دن-یدوخ و نیبدوخ یتعب رانا هنرزوا وب قیدنک
 كد درا نرم * هداژ | تسوا هداتوا یدوس # ردثعاب هنسدروا یو ی یک اه تل

 رد 8 نوهترورض ید ءابه هبات و نمهو یر ه داتقا ا ىدعس * هداتفا

 تلاغد رف»لیعتسم ییا لەف دی ابن )اده س کو ۱ ۳5 افا تص هدازا ( ندحو فرحاو (

 كنجر یدعسس ( تب لوصح ) ردعسق د صام ش شعشود AES ا كن (
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 ( لادجو )
 ےس  جچج___

 تست اس اه ی و سس اد سس سس سس سو ی سس سس سس سس... و تست ااااا بسسد تتس



Ob 

 تن تست ا ا ص ت ا بسلا

 داضد و (ء«یاوءدو رد دنهدرد نرگشودرب لاسو :دازآ نددطقانو هضراعءو ندلاذحو

 روط هناشوو رد هلسک ره رد دا رهانرب لع هد ا لالا عراف ندندر و ل وق كواخو

 هسعک قعاوا هلو سد )ردشل و داخ ند ان ضارغا بوتک هلءضو ها دنءد ردو

 لادحو كلج هر ها و کل اه ور مطا ین a * نک هنگ اح كنکش ودو كود

 تر و> ) رلبا دصقاتمو هل اقو هضراعم س ھ لا داسا دوحو سدوحو یعدماما ابا

 تك هد ا[سرت اب سەز وب را چ ظا 3 EA تودلا ن ۱ هدن وب زا

 تا هدأ ا EYE ۷ | یس و قس ضرع ها طورت لجلاو ش سم وو قناع: و

EE Eنيد ضرالا لء هر  EDEضازنعا هلن د عراق دوم كهدازو )سجل روس  

E 1در ۰ ۰ سس  
 یر IS mar تال وا عاربصع و لر ڪڪ ه ل> اوم یییلبا دا طل عراف یدک E ناب تودنا

 یرور سد رد وب یاهعساو وا ۱ هک لضفت یاوعد ورد رح و رعف نوکشودر یدعس ماكس(

 قاکدر ِ
 * راوتد نی ۱ فغا تسدیاب * راتفک یهکناو EE لوا *شاا ارقا هب دوسد وصد«ند

 لعاما ند ناک ردکعد یغاب قاا ه دعا هلا ن 5 وک رس تسا یاب ( ردیلصا فرح یا یهکناو

 ترورص هل سر یاهردتساهدما هدنلصاتسدما ۱ رار د ساسا هک رع هکر دلی هد اعم

 ردکع دورکصادنارد ذات اَ دءد هدنول سد )شوا EE هلن و هلع“ رءاه نوح نزو

 یرورسدر هر یک ( تد لوص# ی هرم تب یوش«نالواعفاو هدی راهم رک افناس تد ول

 ییعالد ر لوا هدان ارز را RE, e هد کتو عورش هم الت و رصد دنا رک ل 2 رکذ لوا

E 1راوبد ملکت و هدنم ح لمت هظح-المو رک لسا ووا راوبد  E 

 ناوا یراشعاو قلور كمالکس هظح العو لا رلوا یرارقو تو سا كنا هک هک سا

 قلا هدیکرت زد هم ءا تسد هدندنوب ) ردرذب لاخو رادیابا کاخ زسا غز وس زس ر کف نعي

 هل. طة یاب ردکعد یدلغد ر اه لعف هل رع ءاب تا ردتجاو قا نيد ردکعد

 نيد راوبد هرکص رد-_ثلک ق . یا .e رد در یردصم یاعم نغلوا بکر

 رد هل و مد لع نا مالک تاث طا هدف یب هدن ول رلي صعب شمل هوا یارو

 ۲ ل كاك ؛د دن رد و فصودت ل لک * ناءنکرد هر ق همدهاش ۴ ناسوب

 7 ست هسکر کو ندکچ> هسکر ک ردپ راکدید لقتبودیا فیرح هدیکر ل )
 یرورسو لعد: ءب ا ت ما رب هدننس قد هلکرابم سدق ناععنک ) كاردنسا تادا لو )

 اکو یعتو

 فاو ىلع دیس نادر

 تلاسر ماکحا میل هنموق لر لوا توععا ترصح و رد شا اغو و ںوغوط هدنا ف ہو

 لکدهدناتسوب اما مدنب لخت نب )هکر روی هلی رط عضاو جش ترض ( تت لوص ۶ )ردشلیا
 لاک هکردننادخ عوصامو یاد عنصر نالوا هدنا ارز مهدیاتالد لک هد تس وب عد )

 ی ع وو مەلا اد وثادحا لح هباشهاکا فسا وا ردآقو هامهدننفو لماکداتارک ر دقن ره

 نس> ارز )کد ںوہع هدرا نالوا مالساا ةا ی فس و ترصح ید لکد 4 اما

 لصر دزاودتروصهلاتبسد هوس ول نس> دسر واوا ںو عزا ٤و ها راک دف هرههداهاو

 هر الضو ۱+ نال وا هدنسحم كرزو تیرتضخاوا کو رهامهدوئوو مواعن هکر دقن ره مالک

 اما ردنک# قهروا مد ندنفرع-و لضفو اع هد ر ره نعل م ولکد ناوخ دج ا لفط تیس
 ید لک ( مروااق هتسامد توالوا رداو <a وس ر وس هدو و م واع هدیفاس ساع و

 ءزورسدر لا را>راش ضعي )رام زا نوزومان یرمغندنرلفدزاب فااحم ہرا هه کا رلنازا هلبا یر دص عاب
 اما مرواس قایح الغب لحن عب قلم الغب لک ر دیکر فص و هللا هر دصءءا ید ل هک شد
 فدوصعم كد حراشو هکر دم واعد ) مدییلغب لفن بودا عج هفوکش عاونا هکر کد هدناتسوب

(I ۳۹۵7 



 یعالو یک دد

 5 لمس نا در

 یرورسو

 لع دیس نادر

 رور ی الو

 یتدر

 یناک ودر

 یفاک و یی در

 یا 9 ع بل مند نا دز

 یو ناک و یرورسو

 کد نام ۰ * ا 7 حرش هل هج و بد TE راست دو شما ۱۳

 هک ردیراع ناس#یسب ردیک,ا نما # ناب! دات زا تک ی = ومآهکزا ت حر د تفکر

 کف و ا)ردو ناب یراک دانا فالتخا هدنوبن عو یدیا ول "ام ز 9 وه ترصج ۱

 یدروب میکح نامش حش ترضح نوجا یدیا میکح لضاف رپ هکلب هيم وا ېن هکردلوا
 هد رع رامشا ضعب هک شم ر روک نداوب کالنوک e ناف رز شعاراو یزفرب كنو
 رد ههیشم تفصاس ارز ) ردکعد زروک نانادان ER نابب هدنحو شو هدیر رحتاماعمو
 ردکعد راد روکر دلم تاداا سا )رو م یګروکاماردکءد ا

 ا ندهک ی کح کرل د ا CES نوصح رو ید زال یانعم

 هيس الوم مادانردتیقوتتاداات ) نایب رح هک # دنهننیاب ۳ دن یاحات هک * ندرار رک کند د ۳

 ردکعد رزاموذ بئاع E ۱۳ a سه نل لد تا )ردە E ق: !کاو اتو دول دانان ( 1:

 هل اصعیرب قجا صد انا هکمادام عی ردنا رفت یکی رکو ا تکح ندرروک (بیکر ا
 ردم طاعد و 1 لود مدو دا جواولالب ۳0 حورطام دق»* رزاموفق ہا هک ارادت هل ه> و یرغو

 ردردص:حولو ر دکع د ق ج ناب رها ردردصمحورخ) ر دکع د هبا عدم ن دنا لب وفن

 هنس ا:هء ك مرک رد شل وا طاس یواو نر ےک اند :سیواو لاثم تاب بر هرزواینزو لوخ د
 نیکو صلوا كني اره نو رک ةرکصذ دنا هلبار ینمتچ لوا كو یلهربک هرب رب (بیکرت لو ص )
 هلي رط عضاوت ندع ترضح !هیج رلذو) هللا ترشا 5 هرکصتدنا هللا ھه طح ۰ هو رد

 ردصمفرحا تد رم * نک نزەك:اویامز آ اس تبد م # عارمصم # رد E رگ راهطا

 هد ردصم یا اریز ) شعالغاغنیید روتقوا نک اسنوما نزوترورضاب )باطخریعانو )
 مهار ز رانا او هم هدرلندید رد تاید رم ىلع ) ردو ګا نزو ترور تک ر حردنوکسلصا
 ندندِ۔اهزا زد طا د رفم صا لءذیامزاو ) کا فرحا لک دیر هیلت هزم ور

 ند ارس هلا نک حاکنارتز )ردکعد هلی لهان نعد ناوا ہد راح الط صا یک نز )لک دندندوهزا

 ( عاص لوصح ) لکد ندند رک ندنددنک ردها لعف نک ) شا لفاغ ندحالطصا
 كتياوحر هکروک لوا ین هللا ج و زو لهآأت هرکصندنا هللا هب رو ناما لوا یککلد رم
 2 حور ا مدو كعارمصم وب ۳ sl رکصادنا ( نسا يلوا نینع EE ییعب ردم لماک

 شمالکآتعالههدنرلار اند ردو ت لھ ؛ )راوی العو تسانم هداز هلک ر ح واولا

 هلا قحروا هرکصن دنا هنص یککاد رم E یه نالوا بسانم هلعهرکصذ دقدلکاتعالم )
 نيد رود AES یه کد رو ولو ( شا وس مالمانو تساشات هداب ز یودید

 رد ردصم هدننروص رم احا هئسانعم ندز هدنو رز ) شعالک د رد, |قرفیدسافء ا

 ردند ر وصف هقیلس هک لب رولک ند ی مدعو ندو وڏو مدع هلد وب نابا ل و. ی ندد

 كالاحو كپاح رس ۷ کل تب ورزا شد دنزهح * ك سو رخ دو رطاش دج رک * ظذ *

 هسورخ یلعاف ردا د رغم عراضم لمفدنز ) فرظ فرحاب )دوه »۵ سورخ ) رد هنسانع»
 یزاپو یراغزاب) رد ه مال یفاضا .راب ناکد فرظ شیپ ) لوعفم هچو ) ربط هدنتع حجار
 لرد مح كنچ )تب دیک فرح نونو )تبسا قرا )ردکعد ییجوتیب ور زردر < ها
 E سو رخ ساج هج رک ( تب لوص# ) رارد ها هک كناناویح یجرو ۵:غایق سود

 هلکا نی رالاج هن هداف ناق وط يلانیق چ ونامار واوا كيوچو رطث ,دشاوصو هد
 | NT تولفم هداف كنا یلصاح ) رداکد رداق هک طا یال رطاش بودا كنج

 هنیظن تت یکیا ول روشداب ےک هنخددشد اب یرلشوقوا ارز سانا هیشد هجو هدد شو :دلوا اا

 ( هعطق )



 هم

 ابا دنر هب هج ےب رب دەن البز هح) ییعاب رنو شمراکا 1 دع 3 هنرلدب د یعاب ز رو هو طو

 ی دشت هکر اید د رلي طعا رد دان هل هلا هجو یا نیلبا لب 5 ةا ساتم دک ى

 3 3 ha ا 3 : 2
 یزورسو یلعدسنادر کو بع سدرد داود تارح درز هد_ول تساتم همافم کا راّتعا هار ر ددم
 د تایم فاک هبرک# كنلب یادم رد تسشوم کل # شوم نه رکر د تسرش هب رک #شعا

 نتفوک )یرخر شوا دم هب نکرد هتس انعءنالسرا هد قریش ) یا یی رد دکعد كج هلع

 تادا هلفاکنوکس كيل) رار د هراف هج رعردنکک شوم) ردتفاضا هناوعقم لردصم شوم
 یر. یراک دد نالبق کت ) رد ساتم سشأوصو كنج هل. كوع فا صع) رد كاردتسا

 وکلا سلوا ERE كفاك نالوا عقاو هدنرخا كل هلک هک هلوا موا»م)ردن اویح

 ےک اجو ا هشوم نعد هد هلوا ںوتوط شوء ردنالسرا یدک (تس لرصح)ر دمج فسا

 ات لاو رک هراز یدک تسد هک ی رعد هدنگنح كال د ردش وم ینک اما الا

 تبسا هرافهضو هراب ددیمنب هکرروع حش N وقییکو فض ى 2
 بوذا ضعت رل ل ا مچ ۱ ی اما لضفو لع لها

 ا ا ز باوعزا مچ 5 اکرزب قالخا هد فک اب اما ت هرس سدق ررو عضاوت

 عا ) تبحاصم فرح اب )كرادتسا تادااما * دنشوکن نارنهک عارجیاشفاردودتشوس
 12 كردصم یعاضا هتعس ررکید یقعاط ند ا لا هتفا رد ردصم

 یدناو حوتفم نیس نوعا قاح فرح سد ندواو ل ان ی EDS یدا 4 رسما ؟ كس

 هل رله كناز و كنابناکرزب) هلو كن اخردیعج تّعلخ قالخا) ردنیم هدنراباک فرم هک
 یرلفاضا ناک رز قالخا تەس رد-هج تادا نونو فلا ) ردکعدرولوا هل نوک كي ارو

 ل رک كلازرب ز) ردە مال یفاضا ر د يع عج باوع ) تفص طبار فرح هک )ردرا مال

 راکتم دخو لوفر لرد هرللواهدتا | لاكش ناتسدرب زردعج كتسدناتسدر)رد هتسانعد تا

 یک مع لو« ےڈج) راحو ی! رار روا ردا عج عراضم لعف دنشوبب) هرل يک تیعرو

 سان ندت اب لاعءا ردردصم هل رمسک كمرمهاشذا) هلص فرح رد) یح ره رغ باوعزاو

 اکر دج كل هع رج مارح )ردیتف اضا هثلوعفم لرد صم تقاضا هعارج هتسانعم كالا

 لر هک هلا لصف تاداو هلئوکس كت اهو یرسک كس رع ف اک نارتهک ) رد نسا ۰

 بلاغ عج لابقتسا ین لعف دشوکن ) رد همال یفاضا كعارجردکعدراکر یر دج
 هدا اکو نوتفو قو ل صو تفرعمو لع هدن هج رکا( نیت رقف لوصح )ردکعد را رعشلاح

 : 5 : رازوک ندنوبع كنرلتس در زوک هاد اعا هلتوسو كنق الخ | كرلولوااما منایدتبم فءعطا

 )ییسرب دت دج هاک#رردیا بوب ءس نەدر ر شرود هکلنا راهظا نرل« اک راكرىج درا حول
 زا خرو مدرک جرد باک نی ردیضام كولمرمسورا او تا a او رداوتزارا صتحا

 ۱ راصتخا لیس ) هصندنچ) لسوت فرح ءرمهو ) تدحو فرحان هلک) * جرخورپ هباغارک
 ۱ مو نیع | اماربد و هر ردات رداون)ردگعد راک

 هنن را زوس هر اهر د دج ا ) رد دا ت تا ۵ اک برغو تان اکح نرشهدن ورد قسم

 ۱ تورص زدکع د رال برص J دءداو لاما هد را هدست صع رھ ھك 13 نیطاص فاسو

 رد عج کت رس هلق كانو هل رسک كتتسرمس )ات اهشاو تاناک> جد هدنرب دفن لاثم

 باتک ن رد) ردکعد رلهاش داب رد عج كاحلم وام ) هنسانعم ته رطو سور ر ی سا رول

 هدناتک ول هجر دعت ییب هل وا و رظ فرح اما ردکعد ها: کوب هج ر دعت ییددوا هلص فرحرد)

 را :!حردعدر ؟حرد)ردکعد كمرشودرواک دح ور دن لا .ارمصارد رد صم جرد)ردک:د



 ییمالو ی یعدیس نادر

 اعج حارشدر 2

 ا در

 یعمال در ی رورسودر

 لع دس نادر

 یرورسو یعالو

 ی در

 یاکدر

EE 232حوت سی بس بس وز یو تم سر ت ح 5 >  CEST TIT TTT 

 فاک اعا رک ) تد>حو a 2 ام عمر جت هر د ی

 رغاو لا اهر رو رشم وا 3 15 ارز راردیآ فا هدن-ایعم و ءا اک ك

 فرص هدنول حرخ)ردعحار اک بنات رعصواو كا فرحر وار 0 هفتا ليو ید

 یا رطراصتخا 5 هکر ه د اععا رو دم (نیارهق لوصح) ردر ۰ a عدرک رد ام

 ندنرلذورو نون اودش رط قلاس كولمو راعشاو تاباکح ید ندلاشاوراناوردا وهرزوا

 فرص هنفنصاو فدازار ىِ رادقمر ند نمر عولاھبرغا جد ( كدلبا ج هدناتکوب

 ندا لاهقاردلعافمسا بج وم * قیفوتا هللا ودول نا نا سگ ناتک فینصت بحود *

 كر دعد هبانک كفنصا و ردتفاضا هر دصءتالعافمسا یفاضا دد نصا )ر د هتسانءم ببسد کول

 هدحالطصا ۳ ردکءد قمردوا اه تا رد ردصم ندناب لیعع ققوت )ردتفاضا هنا وءهع

 هنتعس كااکرزب قالخا(تیکرت :لوصح)راردهغهرد واه ی ءا هللا

 ردصوص# هب یاعت هند قرد وت هنلب كيا کوب یدلو وا ب باس هن فص ك تساک تاک ک داّمعا

 هنن رت هعطق هد وب # یاج هداتفا اخ ٠ ا بمرو منا اهلاسام * هعطق *

 ندندبنام ) رد باغ درفم عراصم لوف دناک ) اا عقاو وهس ندملق را یذان رعشو ےطد

 اد وذش ر واک هد نایلاسهلا سایق دع: تالاس اهااس )ردکعدر وااق لکد ندندنام

 ردعلعتم هلعفد یامز )رد ردصم ندناب لیعفت باتر )رد دناع لعافیطد نا)ردنامز فرط

 شاید عن هداف ینولمار دهن دوبهداتفا) رددناع هداتفا اج هرذرهام نت 7 یرددت

 هرزوا یعز را یضعب لوءغد ےسا ابو دلوا مسق ندضام هداتدا) تدحو فرح اب ییاج )

 یر ورنو مد كباتکو ( تب لوصح ) ردزاج هدقلوا بت رت فرح یر هاهو )
 EE سود هر رب هرذره ندنکاخ نمدوجو مری روا 15 هل ال. باتک وب ۳

 داعر هد اا نعد ) رولا نیلص و سم دوحو اخ ) رولاق نیلح از ءا کک لصاح )

 رس ات مر ین رتوط لاس ندیکلوا ین ع اویح یادت هد انک رواوا دیعه هتلعف
 3 "هرذ هدنلصا ءرذ) زرد رولاق نیا زر e هدلاح یغودلوا ش + سدر رب رر یهددر ھ

 شاو س یدنع نیید یدناوا قدح تقاضا مھ نوګا ندو ترورض هرکص هل-دادحا

 یربخنسشقن ) ادتبم ضرغ * اق عاب یمنار سه هک# دنامزاب امر تسشقن ضرغ *

 هک رک ) تدح و فرحا رردیدوق ناشر هدلاع هکر دروهنم هدر دناسل دارم ندشعن هدنول

 قند دام رد 0 درف» عراضم لعف دام )رد هنساتعم هرکصو یر هد هل زاب ناب فرح

 صیص 2 فرحار) ردکعد قاراوهل هبردصم یایسه) لبلء فرح 6 ) لعد ندندام

 نسا یا دیر کنت فرحاب ییاةب) ردگعد مالک اهدحو ماکتم لمت سم ی ندیواق لاعفا ما یک)

 ندکلن بس یناتساک باتک ( تب لوصح ) شیعو یعالطا هپ اعم ناتوط تدحو فرح
 یی, مالک ا ناھي كءاراو ید كدوجو ا رز هژاق راک د ا٥ کصا دزب NENE رب ضرغ

 هردک ۲هر i و دن E ی ڈک ےکر زر رمز قعوق ناشدرب یدمار داکد قا اا

 داشرد نغ تادا هدنولرکم * اعد ناش دو ردراکرد دنک ٭ ۳۳ لا مصر کم #

 یاده تیحاصم فرح اب ردتدحو فرح یراد یزورو ۳ یدنعندرد هن-اعم
 هدر هس بهتر دقح دا رعندراک ) لص فرح رد )رد جو دا رہ ندتجررد زص یاس

 تلع هن د 4 تش ت ضرغ تیوب )رکن فرحاب و تدحو فرحا ییاعد) ردعق او
 تحرم نوک رب لد بحاصرپ ےک هلوا )ردةموق ناشنربو رتارب هدلاع دارم نعب رد هسنات
 عج حد

 ( تعنشو )
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 ہادا اعدرب هد دو رلذد و رد ز هل بیس تععشو . 62 ) Aیا رب ندهللال ا لو بحا ص

 نیعجا هلع ا هلا هحررد 0E هدااعد E هک E ه یحارص 1

 | رد ردصم ناعما ٭ دد تح ص نه زاجما باوا بیذهتو باک بدتر رد رظد نادا *
 دید صدا دت هرظن نا هما

 دلم ی ریخ یریدقت ) ردتفاضا هّلعاف لردصم یفاضا هرظن ) رد هتسانعم تقد هدو ندناب لاعفا

 یتفاضا هباوبا ) هنساشعم منو ریهطآ رد ردصم ندخاب ليفت بیذهت ) ردم رظذ ناعما
 ردتفاضا هاو هر دصهیاضا د ) ردردص+ندنا لاعدازاحا ) رد هناوعف« لردصم

 هدتح ىلع 3 یسنات تصعو ىلوا لوعقم دید زاجا ردکعد نح” راصتخا

 هد ذهن كاو | جد اد م رظن تق دب ) بہ ڪڪر لوصح 5 رعص عجار دواعمآ

 یدروک قيال ینلوادخمو رمصت زوس نع )یدروک تحصهنبراصتخا لوس ,دنهتشو

 [ یناشیو رد هرکصذدنا یدایا کد نیطالس ل وا کرد بدر نال وا نالادا ر ن )

 1 نر IUD نودا رڪڪذ یسانم هدان ره داره نداوا بیذ-ه )

 داربا ذل نآ رد هرکب کز رتیتصم بو دنا فطع هثلبفام یزاعجا) ردکما با رکذ

 1 ا E وس ھ١ یب یربسغ ندن را ةد زاب فلا# هر هست جګ ران دا
 اکا نزا aE ا قاق تاب تشهب تسهل لوا ار < هه دح و E5 هضور

 نو م نک 9 و تادا رم لیلعت تادا ات * دیا ع۵ تاالعات دمآ مصتخت

 ف لک بار 1 رګ هرکصذ داب یس هعا طم یدنک هدول لع دیس نا ردظعا ش اک

 یناک و یر و رسد ر

 2 ابا لحد بی رم نیا لحد بولیا م 3 یتدارع یرورسو شم روی
 یا تعرو ) رربددت جوهصور ۱۵ تاک هج رک ارد هاب لو در ہعر دضور )تراشا ےسا

 E فطع ه هضور هد ول دار هص دح راربد کا لک اکا هدمور هلک یلز و

 كرل ا ردي وم كنلغا )هرز ءاینزوءار ج هادو دم فلاو هل.عق كن هم نيغا ۱۶غ) شود

 تسها ) هلی رطلس رز £ ردتفص لا هاب شو وو شر هرب یر یرلفاد یرللاد

 تشهو) هلصقرحاب تشه! )ردع دتنج a وکس كن شوهل مسک كناهو لرم کو ی ىف كلاب

 اا ی تا lr لو فرحات ) ر ەکید ر 0 هلو لر SE ن و یک کلاه

 ر> | باغ دروم لامعتسا E 3 لوق دماج ( رد داسا ام بآ ارططاو كنا .دنویاما رد يسوک

 بلق 1 ا هره هد دما ردکعدندنبس کود روک نيلصم س زاحا مر ظذ ناعما یدل باس نزا ) ردگعد هیلوا

 دون .دحالعو هصورانع روان یر و ۳ ےل صم یتراصتخا لز وس م رظفناعما(بی ؟ ر لوصحم)

 نر ی یدلوا مه ار زکس عی )یدذوا عقاو,داب رکسیک تلج نکس

 مايعا صواههلوار 2[ ےک مدا جلعوح تبودو و یک 5 بو یا الک لب هو طا یە هبا او اے > هلا

 یدئوا ناسرر 1 هک ا ۱

 دم

 یا الم هدنو راو راف هدنراتعا تمحاصم فرح یاب نیید هار هیت سا ەد كا ا

 قرص هنفالخ ناص دارم ندا دص ن سانعم دعاصوا رو هرلب راق

 رذ هدتناس ىا و وا * ناهاشداپ ترس ردلوا باب * شایا
 ماد لبقام كيمرب ردکعد یکبار هعکكواوو کلا د مود * ناش اور د قالخ ارد مود لی *

 رربد مراهحو م وی- و مود هدنو یک یراکدید بارو لاو ینا هد رعر وقوا موعصم

 تایضهردموسباب# رد .دنناپ یرلشوروقالخا كراش وردباب یجکیا ( بی ر لبصح)

 یناکدر

 یج درد * یشوماخ داود رد مرا هج باب * رردلب یت “ءعا:و تایصف بات یکجوا * تعانق

 قلناوج و قشعبات ی عش) * یناوجو قشعرد مجاب باب ٭ رر داب یییراهدناخ قلوا مسا ب باب

 مدد > باب # رر داب یکل ہب و ینعض نات یجلا ٭ یری و فءعض رد ےٹشںاب * رد ه داش

 ےس

( 1۸) ۱ .9 



(V9 
 س س ص

 ا9ر د  * Oیک ت تبع بادآ رد مته باہ ٭ رد ہدنلابپ كس انا رث ا تدبرت باب ید

 باک جرات ٭ ر ردا یت ولساو بادآ تکل تا تبحاصمو طالتخا هلةلخ باب ی کس
 هدن وب تدم # دو شش هالو لص یس ر ےھز ٭ دول سوح تةوارام 7 نارد#

 واوشوخ )رد صیص تادا هدنونار فرحارام ( وک طدارفرح هک )رد ۵:-ا:نامژ

 تیکت ردکع د ز وٽلادص شش ) یدلبا ر ورع a هکت ردکعد وا هلا هع مر و هلیعدر

 هک نامزلوا( تیب لوصح ) اک للا هبوءاپ )فطعفرحواو ) ردندنلببق یادت
 مالس ]او هو اصا | هیاح كنید ت رڪ = 2 نامر رح 6ذ: :وسیاک ول نواواهدنای >> ی د یداسوخد تو

 س .دروٌل ر اطماد ها ىف كناخ نوح | تقفاوم هنل اغوا شش یظ ها س وبا ىس هس ىجا یازوتلا

 ٩ ردە مال امدا رم# متقروعدر ؟ادخ ابت تااوح ۳ و ؟ وب ت صامد رم# شعالاغ ند ٩۸مور یناک د ر

 هوانا: Rs هس نود احا ردردصم مس هلک كاع تلاوح ) ردکعد ندا رھ حزب

 ۰ ناطخ رعد ءا یا یرات تداء۔و تلود رولب د زاب نوا لات هلو هد.سراف ردردص فرحات

 نع دا ره ندک اوس یاکو مر ( تاب لوص ع ) هلصقرح انادخاب ) رانا وس نسر کرل ئانو ط

 قدارعداهادخ ینازابو بویقوا ی اکو ویهدارهاشو هاندان زج و دعویناک لدا بوس ید اتص ن

 یس راف تذل .دنغامدرلنزا واو 5 رکصا ددو تحصل )ر دکیدرلا و کوا ا داعدیز ییمیالدت کو ییمالد 3

 ۱ تراشا یرعسا نیت هک مدي شار یهاشاپ # تاکحناهاشداب ترسرد لوا تاب # شی وب یو

 و LS رک نداد ما شدار ال. E هک از ید و ااغ نا رد هوا اه د ۳ یناکدر

 | ناب فرح هک ) یل وعم مدقم كم ديش لوعتم فرح ار و تدحو فرحا ار یهاشداپ )

 | داره ندربساو تدحو فرحا و رد هل وعقم ردصم تفاضا هربسا هلص ف رحاب نتنکی )

 | هراعب هاش دا یلعافو رديلوءقم م قد لد رک تراشا هل وا یر ندا ریا نعتدایو سوغ

 ندأاح ب ويم روک جر و عادوا ند ھچک ی هاب یدیمو تااح نا رد )رسا عل

 | فرح هک ) تدحو ف رحاب و تبحاصم فرحا تشاد هک ینا زپ ) هدنتلاح دیما عطق |[ تراشا ی ربسا ننشکب
 هد وب اما رد دکعد یدن وط تذل بسحم بن اغ د رقم یضام لف تشاد ) تفص طب ار |[ هل وا یل وقد مدقم لد رک

 کر و لد ی رع هل ور شفا دارم ندنابز ید رات وط ییعا رد دارم یضام لاح تیاکح دم

 یدلبا نط رل »ا 5 نالوا هدرغا دارم هسا هن یلد كنیدنک یتعب رربد لد

 | ماد تفل بس تفرک نداد مانشد ) ههاشداپ ر وکذم نما لوعفم تادا ارارتال۰ )

 نداد م شد ارز ردکید یداشاب هکک وس ی دل حسا یا كهرو شک وس عل یدنوط كمربو

 یک كلوب یافتشم ك را و و ند رکو ناف رکو ردلمعتسم هلت فنذم كرلت وب و ندیهدو

 | طسو یدلشاب هککوس یهاشداپ ( بیک ت یانعم )سد ردهنسانع« ترشابهو عورش هد رب
 | ندنالک ازسانو لوتهان هد رارب یک كنولاما را رد هداف قحا هلیرا هحهف كفاقو كنس

 ید)شاب هک هک وس ارسأت ییعب ر وا وار د هت تف رکحرب هرکه دلوبو نیفک ) رد راع

  eد وکی 8 لرد هجره کیو شب نارا تسد ہک نھ دنا هتفک ٭ * ۱

 ۱ ۳ و ی ی اب ااش هک ہت هک سک رھ یریدقت هک ره
 | یک رص لوم تسد رد کعد 0 لکد ند نیش ندندب وش ۹ د رقم عراضح یرورسو لع درس نادر

 | ونەر ندب راو رد اهداف جرات لسعف راد ) یک رص ربع ن اجزاو

 | ردیا وذم مدسقع كدب وکب هحره یلوق ل وقم دی وکب یع وچ یجب رص ربع لد رد و ) | یرورسو یلع دیس نا در

 | عب هبوب ندناج نیلا هڪ ه-هگره ) نوت رقف ل وصح ) رشمالیا تباصارانید
 لا ییصاح راب وس ینا رتوط هدنلکوک هکه نفره دیلدا اجر عطف ندننایح ین هلوا دهان ندناج |

 ۲1 ات
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 ا سٌناذا * ۴ ر دال ترمط « رو ناو هد ارارروتک 4- ابد یتلک هناکوک

 ردذرط نوعا ل اسا نامز هدو اذا * بلکلا ىلع لوصت نواغم روتسک + هناسل لاط

 ردکعد هساوآ دیماان ندنناب لع بناغرک ذمدرغءیضام لءف سآ :) نیکه یطرش ب9

 درف.یعاملعذ لاط ) رد یعاذ عود اعل ن ادا) رد هیطرش *هلج هلبلعاو طرش لە

 رد یلعاف عود ماظل ناسا رد واو فوجاردکعد ید ازوا ندا ۳

 عوج یفوب ل۶ ندیارعا كن هاج "هلج مجار هن اذا هيلا فاضم رورح ال ريم و
 ردقمرح فرح ف اکروئسک ) ردعقاو هدمالکء ادتنا ار ز رد هلل و هدکن هیارجو هیطرش

 ر ربد هب یدک هدزوا یزو رولب هيف تنهددشم نونو یرسهک كنسروتس) قا 4 ناک

 رونسسک مالک ردت )ردفوذسح یادیهربخ عوف رم الع ندیارعارورحا عم راج

 لوص ) ردن دنلدبق قفاضا دزد ص كف وصوم رد روس هيلا ف اض مر ورګ اطا بولوم

 هدنتح عجار هر وئس ىلعاف ندنسب واو فوجا كاب رص بئاغرک ذم دزفم ع را طم ل-ءذ
 هاوف *هلج قلعتم هاوو لوصإ هل رورم راج بلکاا ىلع ( ردکعد ردا هلج رد ری

 هساوا دیما انو سویا. ناسنا ن ( تیب لوصح ) رد رونس تفص رورج الح ندیارعا
 ز ةروث ند هلیوس تحابق 33 شک » لصاح راب وساورپ ی هک هد هکنره یە! رازوا ید

 نسل و سا ابا لھ یناتد | هک رروک ن ( ردنا هجو موڪ ها ۳ ا رواە
 7 حک

 2 RE TRAE BYE ا ترور ض تفو# تب # روشب اب ارس هکب دا

 ندندعامرد لایةتسا ین لعفدام) لیلعت تاداوح )رد داعم ف تف اضا ترور تۆو ۱

 لکد ندنتخش رک ندندب زی رک رد رد تص حسا هلی سک كنمتفاک ز رک )راک هبلاق
 ردکعد ران وط لکد ند کفر ندند رک لیع:بد لود درکب و ) ادم تسد )ردکعد همك

 TEE هدننش ) رد هیمال یفاضا هرس ) رد درک لوءة هرس )رد اده رب

 یو هيل اقلاع هغاججاق هکنوح هد تق و ترورض (تدب لوضع )رد هاب یفاضا «ما)ردزاح
 یلصاحراتوط قنا: نع ) نجوا كعد نیکسک لآ هبلاق تردق هک هفلوا صالخ بوچاق
 كنعد هنکلواو نیر دار ر ترش یش رم دریکب لیاعم شاس د سد )ر دکعدرو ٹیبل نیکسک لا

 ES هجر دون ول رانوط جوا ك_ےلد نیکسک هلبااو نيد راوط یا هنو ر یاد نک 1

 هک دخ سرب )۰ SLE تادان دد ساق و طخ م ی ِ و هدر دقت تسد , يظل

 راب وس هرب سا هک دلا لاوس هراز زو نالوا هدخ ا رک لب ییژوس كربسا هاشداب * دروک ی هح

 یرورسو عدس نادر

 یو ىلع دیس نادر

 نالوا بن اعرض كن

 هایوس وبا هدنفح كن هسعک

 یدیدیسب رب ندرریذو یلیو> وبا یعیولیوخ و ارم كن * تفکر طح كن ءارزوزا یکی#
 هد او یە ) هکر اب روس د داشدابیا# سالا نع نیفاعااو ظ.ا| نیطاکلاو دوکی دنوادخ یا *

 رو هل صف كغ اط ا یی وة دوب ردمطاک عجج نیمطاک )را وس ییاوعصم

 ندسنة> یس OE هک لو ٹیک ییعد) یخ ردفا عج نيقاع)ر داو ءم كنیطاک

 ةرفغء لاا وعر ا rT :سهروس نآ رع لاردا دو رد قاعتم هعاعسانلا نع) نکدارداقهکلک

 یطغ در دک اوت لهاروک ذم ت:ج نالوا هلارلت ص روک ذ۰ یئ نع هنس هک رک تیآ (مکب هر نم

 مهاشداب مال E ؟رارداق هکلک ندن ه>ردکر لنگ ندا كسان ید ردکر له دوب

 ۱ ا طا یاعدت سا دیه سام هعرک تیآوب نالوادراوهدناب مرکو وع تا .ڪف

 ربخ یەک رھ لص اح رربد
  ردتعص دیسک ندلارکد هلا

 رد رضحا ن ا
 دیس

 ۲ فرح اب و ص ص تادا ارار تل دما جرورار كالم * ردکعد رلبا تعفش و تجسم

 هنرزوا لربسالواو رپ )ر دک د هکامابو کام هلص
 ۱ یک -اینآ ^ )یداک یج-رەربسا لوااب و

 ر دامع:رم مدام ادوسو ته> هدرا ر ی ی ؟ كنون رس * ۴ 7 ۷-۲ نوح رتا



۳۷ ( 

 دداو یراظا رد ورس هدنو یدلبا تغارف ندناتق نعد ) یدک ندنس وهو ندنحوا

 ش۶ زاب نرلانعم رس نرد هلواو نوخسزا مالک ریدقت هکر داکد ددو رلشایوسدنازرلدبد
 ی دا یضیهو ی دض لر زو مضح كلی هکریزو یر دو وادض هکرکید رب زو ی

 كنااسا#* نانک ن” سار رج ناه اش داب ترمع> ارد داشارام ساح یانبا تفک #

Pe egتا ی تب ی  

 لع دیس نادر

 لو رک مزیارام)ر دامعت رھ 1 هاو نارفا ی ساجیاسا) رالعوای نعد )رد عح

 معرح )رد هسانعم رو صح هدرا ر رک هوا ور کد ییال اا

 ۳ فرحا و )رد دیساتمم ثكحرک و یرفضوط تسار) تحاصفرح اب ی ی” سار )ردکعد

 نالوا ید كر زو سه كن ید ) تاو سزوس نتنک نس ) ردکعد هلا قاب رغوط

 ندکحرک و ندی رغوط هدروضح رلهاش دا رداکد قبال هش رالغوا رساج م یددرب زو
FIT 

 رڪ كمابوسز وس یربسغ ندکچرکهدن ر وضح راه اش داپ عب كایوسز وس یریغ
 عل داد مانشد ) ههاشدابار کالم ) مساو نا * تفکارسانو داد مش دار کلن *

 قبال نعل قبال انارسان ردق وب تجاح هرارکت كدلبا ناب یلامعتسا كءانشد افیاس یدک و س

 کالد * ردشاوا عقاو دم نا هدضءهبو دوخ ناهد یعس ضد یدابوس یزوس نایلوا

 لرمضحد ریزوهاش داپ ردکعدیدرانرو دیشکم هرد * تفك و دک مهرد نڪ“ نزا یور

 ۱ کت سارا ۱1 E e یدیدو ید راتروب ی زو ندن زوسوب
 هدیدنسد )رد هیمال یفاضاهیو) تمام د ED هر ! يك كنارو تالاد عورد * یتفکوت

 ردکءدقر شاکب ردلیضفت تادا هلیعف كنار و) رک وبقم یعب) شات": ردلوعفم مسا
 ح نس هک ندکحرک و یداکقر لوبتم یزوس نالب كن اکب هک یدید ها اشدا ( کک ر لوص

 ا فرح هک ) # ترخرب اشار ناو دول ناصمرد یورارتا هک * كدابوس

 ارنیاواردکع دیدیادوب) تدحوفرحاب) یتمص) هلصفرحرد)رد هتسانعرهاظو هجو
 یاراد رم ی) هسا اوم تبا ہ>ردرد صد ثبخ) رد هسا توم ام هدنوانب) تاکیدید نسو

 تعص+یلرمخ رب یرهاظویزوب كننالب كنار ز)ردک رکب اکب ندککح رک كنسینالب كلا یتعو)

 ندعلوا ل وهم یربسارب مهو صلح ندسفن لقب مه هک ىدا هد
 كنسو اما ردکلنا داژا

 ا وغا هل ی هان کک یرب مهو ردارغا هلت ب مه هک رد هتابخ یترو صو یی ور تاککحرک ۱ 2

 TNT سکوس ن رد یا رک در سد)راو تعحاق هدهدکع د یدک وس ن تاکی ھو هک ردنوعکنا یادیف هاک ی

E0 * دانا چ کر یرم و ك- تر زور 4 صو صا يلع ىدا مدالکا ی زوس لک د مولعع یهاک اره  

 نیلص» خورد)) ناب فرح هک ) # "رکنا هنتف تسار زا هبربمآ تحل صم خورد هک دنا ن
 E ند نتفعا ندلد رممآ e فصو 'رمآ تال ص ) رد ها یفاضا

E 3 )ندا ناد 2 ار دیدم فصو رکن | هنتف )رد هنا هد "رکنا  

 یو ی هم ردشرف 9 ت لصم هکر درل عدد ال -هعو e ) نيلرەد لوصح ( لکد

 3 هکر ۵ ٭ تاد # راو داف هد هندو صد رتیلصما ارزردکب ندکچرک ی رگرراب وڌ هته نالا
 سه گاو س ےک وک زر ساق اب تن ده داسع اد ىع لیس نا د

 فرح هک )ر دل وقم م دوم دنک نا * د وکو کن در ج هک دشاب فیح * دب وک وا هک د: دا ۱

 لدا یتکیدید كا هاش A ھ۵ (تد ل لوصح) ردءهحار هک یرعحو ۱) تو ط.ار -

 ا ندزوسوبا ههاش دیک لزا رداظوفی-رانوط یتزوس كنا اش ینمی) فک سد
 نودي رف ناویا اطر * تمکح * رراتروف ندالب ینیدنکم هو ندلابو یهاشداب میه ار ز یر و »2

 هلا هرمه جم مع اما )زد هلب رسک كنءرمه هدناصا ناوبا )ردرک قاط هدنو * دوب هتشون

EET KESE Lm e 7 TTT aKaرجب ۰۰  

 ( روئوا )



Eat 
۱ ۳۳۳۳۳ 

 نوکس 2 چ زوع نکا هکر دهاسداب ندن رلهاشدان نامز عدو نودیرف ) هے سالەم كشوکر وقوا

 هرلنالب نب هدنز هوا ترودلوا یا یرام لاح هکدررد 3 هساناب ید هدنفصت تح

 یدیا شک ناللبررب ندتس هدوک یدنک هلن ما كنيلاعت ها هدزموا رغ ارز یدرد- نیس ۳

 یدا رک ات چ ید رراب راح هنشا و هن زول تویمروط كت رال وا جا هکراب رهو

 هرکس یدیا رارر دب نس ین هرلنا بودا لاله مدا یکیا نوک ره ندتهج وب تس یب مدا الا

 ادد هار لدب نام ی مدا هکیدابا تروشم هلا اکحو یدلبا روهظ یر زو لقاعر

 ناساارهدنوک بواو لد یس ا ,كنغالغوا یکس) وبد هلوا لاله مدآ رد وب کز .دا

 دیکیبوشتنودیرف هرکصیدبا رارولوا نکاس هک یدیا رردبب بوردشراف نس ی یک رو
 ندننافوط حوت لاکو و یدعابا لتقف یاپات اس تبع تالوا عج هن رزوا ق واخ هصلوا

 نی. صفت ہدابز یدآندنلس سا دش ولد ثرو» ہھط ¿ نيت ا روک ذمو یدلبا روهظ هر ؟<ص لی كب

 ر اق بودا رک 4 فک هه وا هک او نوسلبا تەجا رھ ةتس ههاتهاش یسودر > زدا دار

 یتیلر بنا مهو بصانم لواو یدروس تنطاس لی زویشب کدو رد ندا ادیب
 ناهح ردتا 3-۳ > دام ردار یاناهج * یواثم * یوارا لع هدهعلاو ردلوا ن وا نر و

 ردنا) 71 ۰ لبعتسم یو لعف دنا * ,سب دن نرف |

 یگدارناهجندن دین رف 13 فصو نرد ۱ ناهح ) هتسانعماب رد هلص تادا هدو

 هسلک سد هرکصاد واو 2 ندننسب ند ادد رد طاح درةم رما لعف دنب) هنسانعع
 ىلع دیس نادر

 ۱ هک هداید ىي زالاق قاب هر هس E ردار یا ( تډ لوصح ) هنسانعم طف ردکءد

 ردلوا مادوقاب ارز قوا هلت هللا یګ دار ناهج یکلکوک هنا واهلل و سد زا قاب

 *تشدوا - د ئالمر هک نکع*ردلک دقبال یرمغ ندا دخ هلق قلعتو هنحم ییصاح)ردیناف یسقا

 رد نک هیک: یر دقت هیکن)ر دطاخ درفم یهن لعف نک*تشکو درورپوت نوچ سکر ای 5
 ردکعد اند تئطاسررد هیمال اند كلم ) ردلمعتس هژیکرت یه! ردععاط ندرک هیکنارب

 هم هةراردنکم تشي یو دەت ردفو طعمه هیکت تش ر) هلوادا ره لاو لامو هاجورع دو

 ایندیلعافو لو مم مدقملدرورپ سکر ایس )لیل ەت فرح هک ) ردیلکش یربسغت فطع ردکعد
 (تلوصحم) ر دقو طعم هدر ور تشک )لاد زدلنع قلوا درو هندءهنامو هنلفام ول نوحو)

 قوج ینع!یدردلواو یداسب یب هسوگ یک كنس قوح ارز هلا رامظتساو داقعا هی اید تالع
 رکاراوخ مد رم خرچ ( تب ) ید با لاله بودا تاعرو تد رت یک كس یدک

 2 کن من در یه اوح # نس رغالوا " هدرورپ رک تعهفشزا ت سان () ا یژور

 0۳ ھ 197 ەسا اود هکنوح ر دایلعت تادا وح * اخ یورر هح ند م تح 7 بج * كا نا

 ناح) ردندنلیب 5 یعاضاهردصم كردصءیفاضا هتفر)رد هسانعمدصقهدنول ا دوو

 ندصخقام هج ییعی كم ندد كا ناح هکنوج ( تس لوصح) ییعاف لدنک و) هبناس كا

 اب رو یک ارفف a كلوا ET م ؛ یكرلھاشداب هلوا ررقم توءو تو هک هیلبا

 لئارقف هکلب ردر و هنارب اکا تدسذ هلحا یلصاح) هت كاوا هرزوا اخ یورو

 0 هاحورعو لامو ئالم و زاد لو ر Sl ورا هدنرزوا هک رد فحار ءارقفلا توم ارز ردغخ | یوم

 7 در دد باوخحار نیکتکبس دو ۳ ۱ 5( اسا ر كولا کب * × تاکح * کج نرس

 هدنارهرد یره قتطاس كف 4 : رد,یسا كتك ناسارخ * لاس دصل وا تافوزا دەر

 هک ردهاشداب روهشهر دوج ناطاس ) شعاب نييد ردعسا رهش ناسارخ ) رد

 ردیسرافینا"و یب رع لوا فاکر ديما كنساباب نیکتکس) ردشعد همان كنا هب همان هاش یسودرف

 ( CAس) (



 هلت رابع یل وأ شود
 هلبا ربع اهر دک

 ثم رد ر وهڈم

 صل ەد هسیاروهش»# هلام

 لب وأب نڪ امو ) هدلیاج
 ردشل روب نیلاعب مالحالا

 هلا رق بعل یدعس نرمضج

 ر دشا اتوا

 دعس اریقفلامب اطال

ROU 

 شود هدنول ی فرظ فرحاب باوحم) ردهلاش مه دنرلت ول كلا فذح نظل نا
 ی یونزغ دو ناطاس یسبرب ندنرل» اش داب ناسارخ ینا ) داز OEE دنا بوم

 EF و 1 لب ادزو ف عر لب زو هرک- ص ندک دلوا ۶ زور شود

 دوب هتشروا دوحو لجن رکن بش اوس یدنع نيد ه دلب یزو نیس انعم كلاس دصب

 زیاجهدقمالوا یفاصهرولوا هبنا ا فاصء هدوحو هلجت) ناب فرح هک ۴ و لس لاخو

EANتادا هسه یدا دوب ) ردگءد شلکود لوعم مس هنر رد عجار هدو  
 بوب روچ یساضعا عیج .یعب رد ردهم دو هن یدیا شاوا كاخ هدش لاخو ) رد هنامز

 * درک یمرظنو دیدرک یم هناخ منچ رد نانعح* هکو ا ناعْشج رکم * ی دتشاوا قاربط
 ناطاسیرعوا ) ردذاش یی هلبانونو فلا ناعشج ) هنسانعم الا رداتدتسا تادا رکم )
 رد یک هدننایح لاح نهد رد هنسانعم كلذک نانعح> ناب فرح هک ) ردعحار هدوجم

 بوبروچ یر ره ین ید ردا رظنو یدروخ_ زکچ دیدرک یمه )هدنوا زوک هلاخ مشچ
 هدا لاصت 3 یدبآ تیهاسد وا قار ط بوی روج یرزو کک 2۷۱ یدا و اربط

 رد دنسات «۰مدچ هدنوب راس e لا ظا ید یدرون ز رک مد هلاخزوک یی ٣

 دا ليوا ا6 رجاع * دندنام رحاع * ندترابع كشودلوا » نآ لیوآت زا *
 یتدخ هک *درو | یا تمدخ هک # یدالاق جام هدنلبو شی وردرب الا * یشورد رکم#*
 ید * تفکو #* یدلبا نا هللا لیصا لصاح یدروتک هن رب ییربعت كشود روک ذم یی

 رد د دد وص نارو ) نالا روده تد ارکیدان شکلع هک تدارک: نونه * یدید

 هدنوب هل كي ال. ) لیلعت فرح هک )رظان ەد راررب و تسانعء لعاف مس هدرارب یک" كنول اما

 ردا هدافا تفرط هدرارب ی رک كنوباب ) ردوجار هدوج رعد نسو رد هتسانعم تنطاس

 قنطا-سو یکم ار زرد ن ارکنو رطظا ن الا دو ناطلس نع ردکعد رب رخ لاا کد )

 رد هدنا یزوک هثب نوه! دارا | هللا ترسح ندنهاهاشداب لصاح ) رد هدر سوک یربغ

 نسب داش نان رب نیم یورب شلتسه کک دا هدرکا نفد نیمز رتز روان سب # هعطق

 واد | ىع وامان هل وکس كچ رومان )رد هنساشم رایسد ) ردکعد قوح لف كند رع یاب

 اد ندروا ومان هکر لبد درلیضهب زدکعد واروزیکروروز) ردنا هدافا یسانعم تفت دو ارز

 یهدودمهزر ه۵ هکر دلباق ضارمءاهرل د هلو نکیلردکعد رادمانو روهشم لاحلک لع رده

 ھے ہنفذح ل دود« فلا ےح اص قیاقخا قااقد هک هحرکا ردلکد ٠ كلا ىذح

 تیز ) لا فرح ابو هلسم قرح بر زپ) عدس ی اود نک ا ےکح هدرب

 یسات لوعقم دنا قیر نفدر)رد هیمال یفاضا هرمز رارد تک هدسرع رد هساشع»

 EDEL TR .زرب زر یك رصربخورومان سد لواو

 ٤ فرطفر ر> اب نیمز یورب )ردعخار هرومآت رم نیشو ) رد صم فرحانو ردنرابع ند دوو و

 هکر دزیاجو ردبا دیک ات یتسانعم كناب زب ) رد هنس انعم ضرا ردرب نیءز) رد هیءال یفاضاو
 ۵ ترس هدا ز قلطم كن رد لوا یوا هل و هژ وا ا دیک ان ت ادااو هوا رو ۳ و لعرب

 ییصاح) ردکعد یدالاق یضام قليل NOD ED TAIN شات ےکح دیاز:نیلما ےکح

 ناشدو مان هد زول رب ندنعاارا و کا هکر ابدل ۳ نود هلا رد یی هسع ؟ رادانو روه ثم قو>ح

 هدول ) یدالاق یس هنسرب هدایند رردکا" ی ود: کک ندنانسحو تارمخ عا ) یدلاق

 ی

 (كنور )

 ےک

 نالوا عقاو نيلعلا سرد ا نا یربد- هت ) روتووا موعععو ح وتفعات یهدنرلاراو

 رد هلل و هدد رد ھه! شا م هدا زر ۰ و نا اب ها وس یل: ی ندان

 ےک ل

OP و ی ی کا ی ی ی یی نا یی ی O gg Tg a 

 نی

 او ونی

 ا فذ

 Sh شق و و د یاو وتس



) ۲۲۵۰ [ 

 es كل هسد رد هسا ٥ اهط3  هدنولرپ ) رلشانا م = دنازراندا م ۳ ه-هدانز كسا كيور

 TT ال ری ناو * ردلعد ران تلک د یو

 ۵-ثال )ەد و ردت راتشا هشال رب كا ( فذطع فرح واو # درام ناو او را

 س ص س ا ا ا

 در وگ نانج

 1 دف ددرس ) تفص طدار فرح <) لوعهم تادا ار و ) رد ها م تن ده ار

 هکاو زا )دلار هر هال رعد یرعع شکاخ) ردکع د زلیدلیا ماست هدنوب باغ عج 1

 كاخو ینوکس كنسو یعض كاتو كن هزه ناوجه-ا ردمجار هرب هد یر واو ناپ فرح
 یا )و هجوف هشاللوا جد( تد لوص ) تاکس نعد ردکک "ر واوو هلرعد هب هک مور

 نە ) یدالاق هلب كک ندنا هک یدب هلل وش یتا اخرا دابا نفدو ماست هنتلا رب هک یدوم
 نيد هتسانعم مسج هشالو ) ردهنسانعم فعضو تاس دو ربد ) یدلوا قاریط هلدانارو رع

 هک ہر اهدندب در دهد ند یشال هشالو) کو سعی

 یک كنوب هنس اتوم یردکعد یر.د هل رمسک كناز هدنژ ۷# ہلا ناورشو هک تشذک ها هح 11

 نور ظ ز با E حج حارشن SI )۰ دعا ردعم لوا 6 لڪ ر دا ا

 0 ارغلا رحم ردکعد كرابم مان رد ها حرفمان )وب درلو ايال: ها طخرادانلدلیا نر

 تس اه یو ی ول و3 بویه الكا رب تن فط ع والود لع دیس نا )شعدالرابو واتوق خرف

 : شعاللکا هد دشا ِك واو ولنوق ی

 ر د.م ندناور يش ولا اعجهداور نیشون )لوف ردزاحهدناو ریشوت )رد روم هلن دب دش

 كنار هدنوب رد هیمال یتفاضا هناورشون )شاک ااطخ

 یدک بئاغد ر فم یضام ل ءذ تش ذک )نامز قو ج ىع! )ردکعدقوح یسب )ر دهلعتم هبه دن زر

 حرك رولکاهلارمخ هدااع نعي ( ردر د هلا رمخ یدال رام كنا ور شو ) تد لوصح 0 ردکعد

 هدا ږد سا )رر د ىدا اق هدرب ك عید یدلواتو* هدرار ضع هدهدیکر ر دوراش یرالام سا

 نیطالس کو اشاب,دراوت ی )شات دقت یا هدا ند هک ۳ نته نام تا و ن د یدلاق

 ید روس تءطاس یرادةم لج : رس قر 3 شاداب فصءولداع یک ناوریشونا هد هضام

 یداشاب ل کس هرکص) دناو یدلک هرونهط مالسلاو هالصاا هلع دج تربضح لی ي

 تدا کاو ا هلیسط هان ده دن امز تطاس كلا م ال اوة ال صلا هيلعر مغ ترضحو

 دار كاب هکر دی ناز # رعراس نعنعو نال یا نک یرمخ * ر دشمالک ءاشداب ۳

 ردکعد هل ابط

 شلوامقاو یدانمهدنوب ) ردتاک ندرلعسا نانلوا هیعسآناسنایعب )ردندهیاک ظافلا نالف)
 ناز )یسنات لوععم نعنعو )یلوا لوعهمرع ) بطاخح د رغم رها لءفراعش )فطءفرحواو)

 شاپ وس طاغ ید هاک یراقو ردکعد ناعج یارب )رو دهها كلا ) ردمه ندنزا

 نالدیا( تد لوصح ) ردکع د یدل وا توف ن هد )یدلوا یسدزال یانهكدنام هد یک اوب

 هک اق>زاوآ هک كرواندنوک لوا لی تونع ینایحو یرعو هل ارمخ نکیا یربد بولوا اطهدایند
 تارمخ هداند لوا ندکعدیداوا توفنوحما كند قاخیلصاح )یدا وا عا )ىدلاقنالف

 کنار 1 ردارب کندو ره>ود و هل هاتو ڪڪ هک م دینشار 5 داز اد * تاکح * هل تا 3 حو

 تاداارو i هر و )تدحو فرح او )ردکعدهدازءاشداب "هدازلع* یوربوخو

 یسانعع ولی وب هدنوت ك کو دالب ) تست ریصق ردکعد و هلقلا هانوک ) لوعقم

 ید ۲ ات ( بیک لوصح )هنسانعم یلزوب لزوکر د ییک ر فص و یوربوخ )رددارع

 لزوکو و ول وب یرلعا درد یرغندب دنکو رفحهداروک و «درظنو یدیاولیول هاتف رگ من دا

 ۱۳ت 3

 رب ناوربشو ج 9 مان تسا هدنز * شش

 :هدنساتءمیدلوا توذ یظعادنام )یدلوا توذ ییعب )یدالاو ناورشونهک ید نامز قوح

 یی"در

 یرورسو ییعدیسنا در

 قاکدر
 ر

 یاکو یس در
 هدماعم وب موج ص ےراش

 هدنربع ردشلیا رف هلاک

 لکد ومس ندعسان رو رکا

 ردشعا اطخ ےظع هسیا

 هلو بعت قحیاغ اهدنو
 ناب ینکب دک ھن 7 ۳

 رولوا هلا كعد رلشم رود

 رڪ یرلتامس

 هدننامز كسوح نکیا مع
 كراشردکع د هنر کک

 5 ی EES ثءاب

 ردرمخ لدا هلا كاملا نمز ق

 | رح وشا ر واوا نط

 یروباس لاح هسد | ییتفص

 مچی ثیدح ردا مچ

 تلاسر تاد

 هکر شم هج رددت یییدلوا

 فررعت هل رسا ی الطا لداع

 ناو بش و هکردندالسق

 یم ۶و رو-مشم هللا لداع
 فیصوت هسخ ویدا شلوا

 E ) دوخان رداک د

 هدنلیلج صن (یهنآمهنع

 e ناک ۳

 لدعكنا ورسو وا ودر دقه

 E اصر هلا

 هرز وا یداهتعا كس دقتءم

 هلا دعهلا ره

 ندا هان اععا

 OR دصاممنروک ذم

 رد و ایس ماما هد رگن ا

 دعسا ريفا عباطال

 یک



) ۷1( 
 ب ڪڪ

 هدنرصآ یور بوخشااردار ) یدرلم نگب هر ی دن هدصوصخر ج یھ ( یدیاوازو

 لکد مزاتسم نسا لو ایور تشز یظفاریهحاما رشد یدیایور تشزو دنا جد یدنکر ل رضب

 رد هنسسائعم ورک" هدنول زاب (# درک ظا یوردق اف هساو تیهارکب شردب ی راب * ) لما

 و د ۳

 ردردصم هلا فیفح تیهارک )تبحاصمفرحاتیهارکب )ردکعد هررب تدحو فرح ا 9 (

 تراةح دلو ردردصمندن ا لاعقتسا ف انا ) هنسانعمالنکر ح ندخ اب ع یی )ندهرک

 درک ظذ ) ردعحار ههانوک رسا یرع*یو )د:سانءماب رد هلص قرحرد ( رد دا ره یسانعم

 یدقاب لب رظذ تراق>اکوب هدنناب یرلشادرق یسایاب هرکرب )( بیکرت لوص# ) ر دردی یلعاف
 یطام لوف تالاب رد ) رد كلک رژ تسارف) تحاصم فرحا * تقاب ردتسارع سس دی

 a ےل وا ل هل.۵ رح رد تفاب هک وا مولعم ) دنیا هد یداکا ندب واو لا هقا رد اع درهم

 دنیا هد نادحو ردفالو هما وا لیعتسء نسردفرحاما ) هتسادعم نطءترواوا ندیولفلاعا

 هدو هک یدلوا ه ندکوک ۹7 یدروک ندنلق نکل ( یدال وس هتسدرب قادم هنو د) وا

 یدالکایترمعص كابا ندنغو داوا کزولقاع رسد سد ) شک كعد یدلوا یک یرلشادرق

 لهاج .اتوک یللقعر دیا ید د ریف>رمسپ ید *دناب نادانزا هیدنم درخهاتوک ردپ یاتفکو *
 تع نالوا قن رول و اهدتماق کر داک د هل وا * رد تيره م تماق هج ره 4 »۷# ردکی ندد

 كنەرەذىكىاوب * هفیجلیغلا او ةة ظذ هاشلا * هک نیس یم نعروک هل وا قرشراو رکی هداهد و

 ترعملیف )رد هنسانعهرهاط و كار هفیطل ) ردنویق هاش ) ردیک ر ندرمخ و ادتمر ر یسارب ره

 رو هکلب ) ردءاع هر هلج کا هدنلقام هلج کیا ورد هنسانعم راد رح هعبح ( فورعم ردا

 ضرالالابج لف | # تدب# ردراد مهاماردک و لیفوردرهاطاماردکح وک ن ویق عب )ردڪض وتو

 هدنوناما ساید 2 9 زار دایصفت مسا ا لقا ( رب ال رمو اردق هللادنع مظعال * هنا وروط

 ردکع د رلغاط ردیعج کالج لابج ) ادتیم عوف ره اظل ردکعد لرکجوک رد داره رفصا

 هدناد نایرس رد ادب ربخ عود رم اط هل روط ( رد هلبوب هد ضرا ( ردها! فقاّصم رورج اغوا

 هکر دیعسا الجر هدن دم کد نیس ر وطدا رم هدول اما )را رد هنعاطروط هدنلدترعو

 لاحقرحواو هناو ( یدلیا عاعس | مالک لاعت هلا هدنا مالا هہاع ریمعب سرچ تروح

 مظعاو) دیک ات فرح مال مظعال ) ردنوهیع هییلاث عارصم ردربع مجار هروطهک هلی نا
 قلعتم و ,طعا دمع ( ندروطزدااح ںوصامالع هل ربخو هل یسا ناو ) رد نارمخ عوف رم ظا

 تاب ول )۲ تب لوصح ( فو طعم امو ) هلک) رم رد وصام اردو ) ههللا ۸ طءار دق.صم

 یرکجوک كرلغاط نالوا هدنزو رب نع )یر هلج ینرعویسراف نالواروکذ عهدنلبقامردیار ونت

 ارز )ردو رواوا ندرلغاط راس ندنتهج همت مور دقهدنتف لاهن هها هکو لاح ) ردنینسرواح
 عذاو هدنا لګ اکاو ملکت هلبایس وم تروح و ( هدر یار ردا مسو هاکناهدنآ ق یلاعت هللا

 * اا د رغال هکیدنشنآ هعطق * مزه ړپ اما مکح وک هدنب هکربد هداز هاش سد ) ردشل وا

 تدحو فرحا یزور ) نوه ر هیثأن عارصمو هیابانآدرشال * هب رف هلاب یزور تفک
 هللا هبلصا یاهو یرسکك لاو هلوکس كنارو هلیعف كناف هبرف ) قجا هلباو ) هلص فرحا
 یی ) یدید ههلبا رع“ ر نوکر اع قرا هک یکدتشپا یزوسلوا (تدلوص# )ر دکعد روس

 * هبرخ "هل وطزا نانڪم ۵۴ د و فیعض رک ایزات بسا * رددا رم ماهفتسا یک دتشبا نکو دید هن یم“ د ر

 ردکعد هل هلک اهرم ط نانیمه )لک د كعد برع ردکعد ی رعیزات ارز )تا یرع یزات سا

 ( تبلوصح )ردکعد كهپ رد راجرخ ) ردشاک نوحا تفاضا هرو فورعم هلب وط )

 ( لوتم )



(NY) 

 لوبتعوردکب ندبک ره هل وطر نکا هل و هسر واوا هدوء ل تا فرع ردتوب لود لوعم

 رد و داق لصاح )یور فرح اهو شا وا او ا وا هدنسهنکاو كد , ییاوا 1 ۱

 یناکو کج و یر ورس در د »۰ : ردپ * راڈ اب وس طاغ رل د ردتدحو فرح رک ۵ هد هل لوط ) ردت لمت هلیق رط یر

 یم دہر مران :روک ذمرمهحرمسب (بب کت لوص )۴ یادی ۳۹ رنات نازدار قد دیدن :سبتأ ودناکراو

 یراشادرقورلیدنکب را نالوارضاح دن هډ )تلودناک راو یدلوک ندنقوذ یاب همد کوا

 * دشار هتفکن ۰ نکس درمان * مطا ۷# ردکعد نداکوکو ناج كعد ناګ رایدنح ان دلک وکو ناح

 فرح نون هتفکن ) ادم دره ) هنسانعم مادام تیقوت فرحات * دشاب هنفهن سزیهو ببع
 اک یٰلعاف ردکعد شمال و« هلا فرح شایوس ردع ند ىضام هاف ك ق (

 ردکعد هلوا بثاع درفع ع راضم لعف داب ) ردیاوءفم مدقم نح“ ) رد رع عجار هد ره

 ہد مربع نیش ) فوطعم اکا ز بھ ) ادم بیع) ردرپش عجار ہد رم هدنتح لعاف
 باع ه دتګ یلعافر هکعد وار ڪ بئاغ درم مسق ن دیض ام هتشهآ ) ردعجار
 هک مادام ( تب لوصح ) ردهب و ییعاق هدک دشاب ) رد رڪ عجار هرم رط عزان ههو

 3 كنك یلصاح) رولوا نحو هتفهذ یهو بیع هوا شمال وس زوس ی رک
 E هدنس ناهد رد ناز هد هجا د هک روناکا E یفرعمو

 ردبرع ظا هرم سک كنب رع یاب هش # * داب هت هح كنار هک یاش < تسیلاخ کر

 هڪ )ردو ەق م دعم كرم ن اک ) ر دفورعم هشم هم ووو هشم هج مج

 هک )رد هس انو اف قلال داش ) هتسانعم یمن ردکعد شو كاع
 ردکعد شموب واو شاد هتفخ ) رد کمد نالبق هلک كنیم یاب كناپ ) ناب فرح
 کر اج هئاص سوب ندناویح یک نعل ها نط ینو للاخ یی هشمره ( تد لوص# )

 یت یا ی هج اود هسا هنر هش هد هسا ضع! ) هلوا شسءواو شا كال هدنګا

 2 و یک ےف كنون شود یلاهذ هنن رب تسلاخ هکو ) هلام هجالا هلا ا نیسو

 هللا ها تفاضا روتقوا اضمك لر سد ) هنس انعم هجا ق نالوا « دنلکش یسی رد نالق

 لک شب رد راج هئاصللاها ی د هحالارهیءل ر د لاذ ہلا ناکنەجالا ره ( تب ل

 یهو فاکد أ نیاز وج نتفاضا كکاب هروک هوا یانعم ) هجالا كکدروک لوا هوا نالبق شوبأو
 یک ویدور دد شا لکد رادربخ جم ند رعش نازوآ نازا ود یاب یب یکیاوہ ) شابا زوجت "هدافد |

 بعصو) تدحو فرح اب نمد * دو یور بعص کد او كلم تدم ردم نارد کم دیش *
 رديلوءقم مد لدو ود ددش ید )رد ام ترس هلی و ۳ كابعو یک لداص

 سد برص ر ههاشداب یدلبا یتا کوب رقح سد هک هدندم لوا هک مدتشلا عل (

 لع دیس نادر نيد هتان داغ ردیضام دوغ هدنوب ) یدلوار هاط مەخ یوذرب ییعل ( یدرسوک زوب

 ییعدیس نا در لا ردکعد ةموصالا دیدش ) رد یبکر فصو یور بعصو ) شعا لکد رادرمخ ندم تول

 TE OT م! یوزر .EASE * شعرو کہ دابز نيد

 هللا هلحهم نيسو نيعرد ر 2 فورعم ركشا )# * تنکو دو ری نادیناهج

 قزح هک ) تدحو فرحان یس کر یک رص مع 4و ( یھ رص لرءفم لدندروآ یور)
 نونو فلا هد دناهج ) یناکم فرظنادیمردو )یلوعفم مدعم لدناهجبسا ) تفص طدار
 او در ا دنا هجو ) هاشم یدارص داغ د رقم یطام لعف دنهج ارز ) رد هده فرح
 ۱ لوا ) شعار نیبدرد هلرم مج رد هل.رعف كب رع مج دیناهج ) ردکعد یدنار مع

 ۱ رل.درونکژوب هنر یرب رکسع یا هکنوج ( بیکرت لوص ) یربخ دوب رسب نآو) ا

 »9 ( س)



 ه دم امون موج ره ح راش
 هنن رعب لخد لخد نع

 تكنیضاک ۱ ارب رد م ود

 ىسأرەدنحرشەرابءلا یب رع

 رکنم ی رس یریش هلی
 فرعءنوحا مظءت هد هسدا

 یتهداوا كعدردشعاواریکتت

 لئاتیالکو  هدل هکر دنا
 رد ادارء یتشابیدنک نالوا

 نعل سإ) كحراشهدنروعوب
 یلوق حلا ندنس اب یس ار

 نالوا رفت ار زرد دعبا
 یتسانعم ڻدحو ن دنسا يسار

 یالک لماتف ہلھردشملا ےک

 روب هقیج هن هلع یھ سات هللا

 لوسا ربعغا مد طال

 یرورسو يلع دس یا در

 یرورسدر

 یناکدر

 یس در

 ىلع دس نادر

(۷۸ ( 

 نیئآ هدنناد یه شاوص هک ه-۔یکرپ لوا رایدساوا لیاستم یلصاح )رایدلوا ورپ ور تعب )
 هک شاب نم هن نآ * هعطق * یدوقوا یی هعطقو عب ) یددو یدا مس لوا یدنار مص

 E ین فرح#یرس یی نوخو اخ ناب یردناک سا نا * نم تش لب كنج زور
 هل تلوا لصفتم ندلعف رد مشاب ن أ نمابو رد مشان نم نآ یریدقت )رددیقم هئاءق هف مشاب

 نیسرروک ندندنس ) رد طاع درقم عراضملءف ىن ل ) هیمالكنح زور ) یدازا هل.عسر ءاح

 نوحگانزوترورم ردردنا هک دنلصا ردناک ) هیمال نم تشب ) هلی رط ماع باطخ ردکعد

 فرح اب یرس ) فوطعم هکاخ نوخ ) هللا طب یار د هیمال لاخ نابم ) ی داوا لصم

 خرا مب هدننوڪ شاوص هک م کد a و یدند سسپ ( تاب لوصح ) تدحو

 9 شابرپ هدنسب نوخو ا هک عد لوا نب هکلب ماکد رام ین ) نیسهروک
 نیسهلک تودنا شاوص هلند هدننوک ن | دیم یلیصاح )دعا 2 شان تک دروک لوا یف ا (

 نفل یرس جاش ضم) م کد ۰ راندب ا رار و مدیا ن ناطاغ هد ابمن وڃو ا

 رک ك ىد كلاس رالاو شما نلت : لکت مریم یا هکر دوب رهاظش ندارم هلکعد یمآر یە

 EES هدایز كايا ذخا ینس انعم تدحو ندنساب یسأر یتعی سپ )

 ہک ن اک) * یرگشل نو دزب رب هک نآو نا زور * دنک ی یزاب شب وخ نو درآ
 زرد هو وا یزاب ) رد هک ن یرردعت هسک ردقع ر دنراشا مسا ن ك 1 ) لیلعد فرح

 یرکشا) ردلباق هغالوا فرظ هدزب رکبو ) هدرا كنحو) هدنکم یزاب نادیم زور )

 ل وا ار ز ملکد ند ران دیار ارف بو اق نی ( توب ل وصح ) ت دحو فرحا
 عير دیا نوب وا هلیلاق ی دن کر دیا ش اوص ینا )ر ر وتک شاوص هک هسوک
 لرکشارب راش ندنکنج نادیم هک هسک لوا اما هدننوک نادیمراش وا هلباق یدنک

 كلا اریزرایق هرکسع مام نام امارابق هی دن ڪک ندا ادب كنج یلصاح ) راشوا هلبناق
 بیرظنیلبا قیلقهدزب رکب یبیرکشل نوخ هدنس هنم رواک مزال مازهذا هرکسع مامت هلیس همش

 هدیدراک نادم زا دنح نتو دز قید هاسریو تفکب نی # شا رداقو كالام 4 هظحالم

 ند زکر هند یتعب یدروا هن رکشل نعشد نب دنکو یدلب وس یرلتب وب نعد * تخادب

 یصاح )یدقی یصذع ینعبنت هجر ندنرلارا شمروکش اوصو شیاویدلبا موجهو هلج
 دز مشمش مند هایسرو یربدقت لدز مشد هایس رب ورلرضءب ) یدلیا لق را رداهب هجر
 * تفک و دیس و تمدخ نیمز دم ارد شد نوج#ر دتفر دلک د وبرد روک ذمد | ره نکیل کد

 یدا قارط ندب یذدو ید وا شرب تهدخ یدلک هللا یسابا هکنوج هرکصندراشباوب

 * دونر فح تم ص هک یا # نیو * یدلبوس ییهءطدول بولا تاعر هدئک وا یسابا

 ENC ۰ کک

 طبار فرح هک ) رد سک یا یریدقت فوذح یدانم ادن فرح یا * یرادنت زه یتشردان
 5 )ردکعدیدنروک مال لعف دوم )یاطخرععات تنم ) رددوجو دارم ندصعد ) تفص

 یراد ) ردتانک ندتماسح ردکعد یر تشرد ) ردکعد نیفاص لوا هاک ۱ هلت تادا

 (تد لوصح)ر دکعدنسهاب بد E ندندرادنب بطاح در هه لیفسم 8 اود

 نط زه یتکلبربا هدوک هلوا لداغ یدنروک ریدح اکس مدو>جوو صنعت ےن هسعک لوش یا

 ۱ تعاحصس صاح )زالوا زه یب ل ہدوک كحوکر ھوز لوا مه لها لاک یاره نسب زا

  راتعایدانم ی ییس هک که د: اوا كس , )ردلکد هروک هتماسح مدعو هتماسج ردفحداد تلاسو

 شعالکدهاک | ۱ ندادههتعاعتسا نسدیدنرو کر یقحاکس ےہ ےب .ه بودا : هسوک یا ین

 تاطاغ هدو یشرد) رد رظان هنغیدقاب هل رظف تراةح هیدن 27 یسایاب هدنلوا هاکح تب و) 1

 ( تنوشخو )



) ۷۹ ( 

 ردسدکرت فصو نایمرغالو ) ردییکر ت فیصوت هلتفاضا نایهرغال بسا * یر اورپ واکهن
 نم هدنا تکرح ن دتلرغا دهاوا رس یفارز قرا قق هلو زم” قق ه ی تآ قرا هنروآ
 هلص فرح ابراکب) قرا قف هنو كركر وس قق هل سزا دلم ندنفعص هکلوا قرا قو

 یدک هدهد دراک نادره هکتتردلماش هشاوصو هشدا ارز رد روک ذم هل شرط ماهبا راک و

 هک ردرفصواک) اما ملاردینوک شاوصدارع ندنادیهزور)ردنوهیم هب ین عارمههدیآراکب)
 یرلکدلسب نوعا كلبا میذ عو رد هتساسنعم ییسب هللا ېس ءا یراورپ )راریدرقب هجر ع
 هشاوصو هشنا هدشوک نادیم تا قرا هتروا ( تب لوصح )رد هبناب یتفاضا ناویح

 قرا قق هنو كركر "قق هن یرانآ ك-ذج یلصاح) نماراب رص زرع ییسب راراب نەپ رواک
 هسافنا هللا بیط شءارولب یسراف بب رغ نیید ن ادیمنایر د نعد نس انعم كنايمرغال بسا
 راد راراب هشیا تا یللب هجا هدننوک نالوجو هدننوکن ادیم رولک هشبا تا قرا یلبو
 ننیروک ف یعضاتروص بولوا یللب هعبا هکنسم نمروک یعیاماهنع هللا نع راثلیوس تاددنع
 AL ا .اودوب رایس ن .یسد هامس ۳ هد روآ * ردشع رو هج را نر تک نسد تا

 ۷0 لنهآ لسوت رحم دحو فرح اب ةقناط * دندرک زب رک كنهآ

 را تاور (بی کر لوص ع )هنس: دچا کد ندد زک رب زر رکر دردصم مسا

 نر دصق رارف یعب ق٤ اق کولب رپ ندنرکسع كن و یدازا راذو و قوج یرکسع كعد

 كرلنوب رمسد نعي * دیشو ن نانز هماج ات دیشوکب نادر یا تفک و د زب "هرعارتست * راندا

 كشااج یر را شاوص یا یددو یدرفبح نع یدروا هرعت رب هګ روک نٍ دص هاو

 هد هه” ضهب)ر دریع هژراق«ج اه ارز نس هب کک. نعالراتروع مکان لامجاو ناو ینا

 یعب لباب ش شود دیشوبب هلو هن رب دیشوننو ) هلبا هطت يکيا هدنتلا شود ا هش رات

 و هیهصق لوشردتراشادشوبن نان زةماجات) كرك یتسابلراتروعابو تالءاش 7 ۲1

 هلج راک و تشک تدایزروهتوا نتفکبارناراوس#* هشب رلکدلباربهشت بور دیک یتیسابلنز هناف
 تادا ارو)ردکع :دراولن اردراوسعجنارا وسح*دتفاب رفات نم درزور نارد مه هکم دینش دن درک

 لعقنروهت )رد هنلعاف لر دص م قفاضاو بس فرحاوا نتفکب) ردکعد كرولنآ صیصف

 راکی )دیک ًاتفرحاب) ردمادقاو ۶ ودام هدنوب زاید هلوخد هش ر اور ییردردص ندناب
 هل دس یسلیوس كره كرلرلما (بب ؟ لو نواواتم هاغر هط ندروغوارب ین! )ةعفد

 د نوک لوا نامه هک مد دشا رلپدلب | موو هلج ندروعارو ) یدلواهداز یروهن

 تو اکردو دیسوب شو رس و هلغ هرلنا نەز )رلیداوب رفظ ه- رزوا

 درک شوغارد ردکءد یدچوق تفرکرانکر و) شیوه ا
 شیوخ) ردکعد نامز دهعو) رد هنتسانعم کاح هدنوب یو ) رد هنسانعم قحات ) ردکعد

 هرکصت دک دابا رازه ر دقول سد یلص اح رد ردقم زکر هرکصد دلو و ردکءد یدنک

 یدلا هد ا زاکا یتنافلاو رظذ نوکرهو یدحو یتا دو یدپ وا ی زوک و یتشاب هاشد اب
 كتف وک راثک رد) یدابا نییعناکا ۳ ر هدنفاعاص ییصاح یدلدا یکا اح كنئامژ یدک ج

 ندالصو ترابعوو شابا داز یندیق تس دکیب نیبد تسد كيدرک شوغا رد یتسانعم

 دهع لو ) شمالی یادا قح هد ند یدنوط هدنغاجوقو شابوس یدنع ندرت

 كدهعیونیید هلوا ضوفء هرس لوا قاهاشداب « رکصا د دن ڪڪ نسائم لدرک شیوخ

 ا هګردو دید هقرغزا شرهاوخددر ک شءاعطردرهزو دندرن د > ناردارب * شع زاب نس اە

 نادیمزو ر * دیآراکب نایمرغال بسا * شابا تظاغ نیلبا ذخا هتسانعم تنوشخو

 یرورسدر

 لع دس نادر

 یگ و یرورسدر

 یناکدر
 ی۶ و یرورسدر

 لع دیس نا در

 یک و یرور در

 یع در

 هیوام دو

 میاطال



۸۰ ( 

 نازمهیب و دنرمع نا دنمزبه هک ت سلا تافکو دیشک زاب ماعطزاتسدوتفاد رد مس دز مهر

 هفرغ ) ردعجار هرمسب ریس نیش یکیاو شادرق نق هلرهرواوره اوخ * دنرک ناشنا یاح
 رددا مل: : کک دلو رد هرکه رد)ردکعد قادراح هل وکس كلارو هی لا هد نيغ

 (بیکوت لوس) وید نوسلیا مهفرمس یدرواهنب رب یربدزمهر) یرا-فاق هرکب ینعی)
 كهردلوا یتاو رلیدایا یتعی)رایدلبا دس> یراشادرق نوهنافتلاورظن هدابز هرمسب كهاشداب

 یدروآ هن رر ینرلقامق هرهبو یدروک ندقدراحیلاحو یشادرفرفرلبد اف رهز هنکعنوحما

 رز سز هول هلوا راثلوا به لها هکر دااحت یدیدو یدکج ندم اعط لاو یداکارسب )
 عیش مهرسپ روک ذم هکیدلوا مولعم هل وش دهاک هیاروب ندنلوا تیاکحرلهت وط شیرب كراتآ

 رب ز* مودعمدوش ناهجزایامهرو * موبهیاسرب زب دیابنسک* تبب# هلواک ذو یهفمهو
 یراک دید شو هدنول مول ) هکلوک هی اس)راربد تحت هک رعړکر د هن-انعم تااربز) ۰4ص فرحاب)

 روهشم هلکلکرابعو نع یامه)ر دفع ندرک اورو) ردرا هیمالرلتفاضار د طر وه شم هلتم أش

 یر ندو وللودواوا هدا زا و رولوا هاشداب هشود یس دکلوک رک هب هسک ره هکر دشوڏ

 ییددقحورافحهداوهیس رو ورد رب هداوهکر دو هدیس هصاخرب ررازا نیس هصاخ وج

 قو یشوف امه هدناهجرکا رماک هسو هنتلا یس هکلوک سوغ (تبلوصحم) راحوا یک

 تلاح ن زا ارردپ× نبا رارق اا 9 تطاس هدمسرولوای یب ) هد هشرولوآ

 هب رقردار شردپ یرردقت ارردپ)* دادیجاوب و اشوک و دناوخار شنارداردنداد یهاکا
 یانعم بب اغ عج یضاملءفدنداد) ردص فرح ان یهاک | )یدنلوا فذ حرب نوه دلو ا معاق

 رد ۵: _سانعم بدان هدح الطصا اما ردعمروب قاو هدنفآ لاش وک ) ردراددروب ود یسیمزال

 هنساباب لصاےرک فرح )یحاو تعصلو لوق یرب دقت یحاو)رکتاب و تدحو فرحا)

 توعد ین: راشادرق رلیدلما مالعا یسهصق رهزو ههاشداپ یع)رلیدر و قاهاکآ ندتلاحو

 ار یکی ره سپ # یدس 1ا تنا نورو تعصاو دن هل وجو قدرط هش ر رهو یدلرا

Iتستی تان درک تم سرت تم دالب  Eهلی رسک كنابدالب ) * تساخرپ  
 ندنسدواو صقان كناباب مع یعی) ند یضر یضررد لوءفم مسا یطرء)ردکیدرهشر د یی ج ادلب

 عدس ۲ یدلوا عفر یعل) یدقااق تساخر )رد سانار دصم ك: اب هلءعافم عاز )لب فرح 9

 یضار و فارطا هن رره هر را نوا داد ا ما بدأت ییرره یر ( ر لوص#)

 عازو یداوا | عفرو یدناب یی ) یدرونواهنتف ی یدلیا نییع هصح یرادعم قح هلوا

 زد هاشدان و دودتسخ یب کرد سا ِ هددنا هننک و ږپ ید -ک یدلوا عفر عد ) یدعلاق

 5 ملک هلب کت كب رع فاک هکر ر هلل سمك تیم فاک ملک )# رنک ۳
 باغ جلبت تس لوق ر رع فاك ندنرلعءنتم دارم اغا طاس كح ەنشود

 (تیکر ; لوصع) ردکعدزر هفص بناغدرفم لبقتسم یدل دد هددعکت ) ردکعد زرواوژروا

 هعهطق# ر ر مغص ديلا ۳ ندهعیسملاقا هاشداب یا اماژرو واوژروناهدعلکر شب وردنوا )

 فصن ردکعد مر اب مث ٭ رکد یه دنک ناش و رد لذب یادخ دیه دروخرک یتا مین *

 اما زد هی مه سابق

 ردعفاو یک ٍص هدر ەسن

 الم

 یدقلاق ع ازنو یدوتوا هنتف

 لماتفراوادا فیطا هدنسعد

 دم

 هدرک د یه هک هلو امواله
 لم اف راب دابا ف التخا

۳3 

 هناوعفم ردصهناشدورد لذ) رد هنسانعم هللا لهاادخ د مع) تدحوفرحاینأ) هتسانع»
 (تس لوصح ( تد>وفر>أ ی aR له EELS لعادل دنک )رد قفاضا

 یعب نسی رار لوا ردا اطعو لذ هبا رةفو هراثبورد هډ ارپ كعا مرا یسودادخرکا
 E ا عو کلاد نکا دوص» سراب ك هریک هالا ییصاح ف راب كنسۈرراب

 قلوا فا ضم هلان ےن ہک هلوا مولعم)هلو | ےن نالوایشاداوب كن رک لادا رع ندرکید یھ

 ( ردەزال )



E E EA 

 رد مال عاقا کالم * رک د ست دن رد نانعمه * * هاشداب درکب , یییلقا كالم * را

 کلم كييلارپ 1 اشداب ) دن لوصح) تد>و فرحاو ا دشت اعم ی :طاس و تم وک> كجا

 دو قلا هو صد تودا حین A كيلهار نیلحا د ٫ تویلوا ملاق داکنا ردا ط.ص روا

 شب هرد ییصاحیدرونا هنفرمعآ بودا 2 9 یابد ما عدس وب ەاڭىداب ره لصاحرد هددساوهو

 ندیم د دتا * 6 * ردا تعانق یا هلن وکم م عر هاشداب امار ولوا ع دا هان عبد

 یرلتفاضا برع ناو تا * د تا ذنتمودندوب اس ناز رمان تبرع

 ایهوک ) ردهیناب

 ق 3 كناوراک و یدارلڈ مروا :داب كغاط ریسه اط كرا .ما رخ ترع یلصاح رد کدر

 لهجو یکیا راناتوط تدحو فرح یتسوره غلا ط ) یدیا راع یون عب ید ا راشم الغب
 یدز ارا یلندارعا كنادزد هساوا هل وب ارز لک د یاهم تدحو کردو شرت را اطخ

 ںوع رح ا رد اکهزا NIT دا لک د زمه رداد نالوا صوص:ءنوحما تدحواتاو

 E یعل ند دقت E ردلاکم محسا دز دو ۳ کام فر >حاب

 ردکءدرارهشردیعج لدار هلی كنا نادال رد هم ال نادار تبعر # تولغم ناطاس کشاو

 وس شال ید رد عج 2 هتسانعم رکم ردع” ردصء ار کت درکم داکم )

 رو دم ید ) بہ ل ( ردکعد شورو هلت كنار ند بءرردا وعدم سا بو۶ رح )

 E ع هاش دابو شروف یساناعر كرا رهش ندنر رکهو هلر> كنادزد

ETو دندو هدروآ تعد یھ وک هنذزا عینم ه ید الم  EE Eفرحاب رک *  

 دز 5 اک مسا ذالم )رد هت سانه تاعو ببسهدرارب یک كنو مکحو تبحاصع

 تدح٫ :فرحا یهوک ) راردهد هنقیئا عاط 45 ) رد دن دوم مک س ( 0

 تادا ددون )ردکعد شه روتک باغ د رفع مسد ندیصام ِ ۱( هلص فرح اتسد )

 م اه عل رب قکخ رص رد هرات دعدرب یر نو یوم )ردکعدیدارل هروتک ه هنامز عج

 رددندون هتخاس یر دوت ردکءد ش و E درقم مسق ندیصام دن سابا حا ) ناکمو

 غاط ری رب قص مکح هکیدیا بولغ» ندبیس ل وا یرک-شل كناطاس ( بیکرت لوص# )

 هدر ترمه كحاطر . یصاح یدیا راش با لرو ما م دا لود و ید ا رلشء روتک هلا ن دنشاب

 ادا تر هد عفد دد فرز طنا كلل ۽ نار لم # ید لک ناو رفط هراز ۱ :a 3 رولوا

۳۳ 

 ۱ !صا ت تکلعمج کال. )هنساتعم رپ دز ها ردرب رم حج نار لم # دا 5 تروڈشم

 a :سانعءررصوا ارد دشنو هل کف كو ترض م )رد دن و« لر دص ء یتا اصا ترمطممفد رد (

 ےل ےف ك واوو ینوکس كندو هل ۔ھف كَ تروشم )ردد مال ت -وارصا داند دا رد.۶* ردصم

 لء كن شرار د هداروش ر دتل هد هل وکس واود ی مک شو ی ےک ردکعد قلعشتاد

 قلعسا اد هدکل مدد یب ؛ را ر رسص كر < ناد رد ی راریدم هرات کم

 مس < ناش ۳13 تمواعم داغ ٽم وادم یراک زور قس نیر هتفناط نیا رکا هک # رلیدلنا
 رد دارم بولا هدنوب اما رد هنا ع٥ مذ هدتف) هلب رل همت كس و كت و قسا * دد ۸

 ییصاح هنسا هم ماود رد ردصم ندخاب هلءافم تم وادم ) تدحو فرحا یراکز ور )

 ردفرح هناتعم عما ) ردکعد هلیاقح ردردصم ندنباب هلعافم هدتمواتم ) ردک+د تعژالم
 | هلام هلبا رلنا نعل لسا لوم E 5 E EEE ھه ع رام ل اید د3 رڪ )

 دن اط وب رکا هکیداوا و یرلتروُش# ) فک و لوص ) رواوا له هعادتما ند :elk كنحو

 فا واوا منم هل اتمو هلاعم هلا رلذوب هس رل ررتسوک م اودو توت نامزر هرزوا تواس او

 روا وا sia و بم E: EEA دایز هد راو یزد واوا لس

Et 1 NRE 

 یک ر یرورسدر

 یگ ویرور رد



 ییعد ر

Cx) 
 ج سس سست

 | یرورسو ییعدیسناد

 ید ورس در

 دارم نداب * یاجژ دار یکم یورک * یاپ تسو 5 روت کا هک یخرد * یواش #

 رد هیعال یفاضا و و حس )ررد هنوف هل رسک كنون یوربت ) تیحاصم ف رحاب ) ردک و ۲

 E تا یردسقت یاجز )ردهنسانعم راقج هدنوب دیآر ) تدحو قرحاو )
 لوک هزات ن نو ید هکچ اغار (تس لوصح ) یدنلوا 9 نيش نوعا هیفاقونز و

 هللا هند رج نعل راپ وو راح ندنر_ هلتوق كے, ,ردشلک د یکی لیصاح رد ءوط
 نید رراک یراقو یتسانعم درب ) رد هقاو ید ره هر ىد هد دل ن

 نا:تمهشرو * شلیوس فلات هنراباک ته نيد رد هل. هعف لو ی ورن( شعءهدنایاداق

 نوا نزو ترورض ردشرکاو ییصا شرو# ییکرب حج: زا شنودرکب * ا
 درفم عرا ضم لود له )یکی نیدلوا ا یتعب ردکع د كلذک نا عج ) ید ف. ۳3

bı ۳نمحاصع فرحاب 0 كابا لاما صاح قعوذ هزوا لاح ن حمد كلا 4 لو ید دل رك  

 هوش رع هکر ردا لامعتا هدر هب رع هدتکلع ضع! lL هد یلک ق هدو نود 9(

 EA ِ یاب خب ) ردعجار هتخرد ربضنیشیکیا) هاب ز دف كوجو كع زرد لع

 ا 0002 1 لعف 188 )دیک ا فرحر ) ردکءد کوک ها اب نوکسو
 نامزر یخرد دوه ههر ؟ اما( تد لوص ع )هنسانعم كمزواو قمر ق رد" دا لرم سک د ی ەڭ

 رکج یلک اق نعب نس نهرا وق هلا یلکاق ند نکو ک ینا كسردبا لاح# ابو: .ةهرزوایلاح نیلحما

 نیلبا قاقتشا ندردصم نشه نلعد له )ردکع د یی کوک هلتوفز کو ایکیا

 دیاش عش رس * شابا طاع هدنیابا قاغتشا ندنردصم نتنهسک ی اوف یلیسکو ) شنا ومس

 هدول داش )ردکعد یشاب راکب دیه ال هیج رمد ٭ لب ۲ نبش ذک دیاسد دش رپ وج *# لد نقر 13

 یراقو هک ل روک رومد ل ) تحاصم فرحاب ( ا هه عراضم لعق هتسانعم ن تم

 هد ولر ) هتسانعم ججیعط رازاب لیمهش رب لب هد هسا طب را ر لب ناتسل و عابهلکنا هدتالو ۱

 تبحاصم فرحاب ) هسا نوم 8 ک٤ باک درب هم لیقترم نل لعد دیاش 3 ) رد هنسانعم قوح

 ندناب رجو قغوط هللا لی شاب راکب ( تب لوصحت ) رد رع« ندنا | هکر دکعد لیف لب )

 هل وا ق وچ وص هک: وج اما ردلباق هکلیا منم ندا هللا قج ازا ینعر ردنکم یالوا عام
 یک یرفص وص لب دکص وصخ ا زال وا كل < ها لی یا هلغ وحو هلک را هقا هقا یی

 ت را وح ق وطا د اقاوصیدلدا نیا یلیقهرس س دق ف: صمد زو

 6 هود O ۵ هک هحر کا یه وس تسانم همام ید زامل وا تل دارد

 هک تف وات دننشا هداکن تص رفو دشتش اکر ناشیا سهبار یی هکدش ر رقم نب رب نکس *

 دشررعم ) قافلا نی رب یرب دقت نير )ادم ن رک" ٭هدنام لاځخ هعع ودلو هدنار يوقرم هر

 قاسوساح ردد هدا لعف سد هلص سس۶ ) ناس فرح هک ) ادتیم رخ
 رل دابا هلاوح هلک كفاك رد اغ عج ی تام لو دیاش اک) دیک ت رحر رارد هک ابا

 ۱ رر هک )تدحوفرح اب ققو ) ردنوحما تاغ ؛اهتاات )راب دلیا ظفح دشا دهاکن )ردکعد

 | نیم ز زا هراپهعق )تدحو فرح اب یوق ) نوعا طه نیک رس ) العتما فرحرب ) یوق

 ۱ ۹ مزال ردکرتشم غذا هدنام ) هنسائعم یردکعدشول HE )رد رب یرلف داوادا رم هدنو

 دل .کح قالوا ریدقت دول رو ) ردکعد شلاق للاخ یرادعش هک لوا مزال هدننس یدعت»

aEهج ر دو رولوا ردت دوب هنو ) رواوا و مود لاخ ی ؛ را همش  

 هنفاس وساج كرللا ییهسع رب هکیدل وا ر رەھ هر زوا نالا و ز وس ( بی کر لوصح)

 هک لد هاهژ لو- ثب رلد دایا طفح ییعپ رل دابا تباعر ننام ز تص رف وراد ایا هلاوج

germane 

 ( هفناطرپ (

 و ۱۸ و و 0 ۳ یت و س



CGA 
 ي تک و ڪي اج ج تم سنت نت لو سر

 یدنارلشم وڌ یلاخ برا هعع او ید اش !افللاخ یره ءتو ید ارلشمروس هنرزوا كنه اطرب

 كدندوب هدنار یوق رس رب ( یدبا راڈ موق اهن ییرارپ بودیک کیا ت راغ یموقرب یلصاح

 هداهد هدول هداه هد نس ۵:۰ ش زاد اروصهدادانی.د یدبا رلذهروس هرزوایشاب كموقرب یقیسانعم

 ییسا و رو کت ةوا: شءا لک دردی قرف شام كن سکيا نیب د رد ھاسا ء٥

 یدیق ناب راک نیبد یدیآ راک هكا نادراکرب نوکر رلردارح لوا هک نیک هنانز لوشات

 ناهن لیج بعشردان دن 1 رشارهدوءزا ك: :>وهدید هحقاونآد ممزادنح نت# رب دف رد نظ

 دنداهنب عانغو دنداثکب حالس هدروا EE هدر رک رف رفس دندءا زاب نادزد هک هاکناش دندش

 دارمندنن # تشذکب بشزایساپ هکنا “اح دول تاوخ تحت ناشی ارمس رپ هک سد نیت

 هرلشدا یک كلو هک رد ها رد هنسانعم 2h داد د هعقاو )تدحو فرحاو ) رد ےعش

IESتاداارو )رد یک یر سفت فطع هنا .ةامهدومزا كج )ل  

 e "هدعاق ىدا كا افذح هدنوب بوزان هرکصذد هدد نسارار هدومزا لوع»

 نوازا هدنرخا كتهرقف یکلوا طداور یک كلوب 1 رک لکد من دام همدم ارز شما وس
 ا دتفرددترای وة وه دنر خا كن هر ەد یکلوا ق ,اهذ كريو ی دیک واوى کیا دسک رک و

Sbفرحات)هتسانعهراددلا لاسرا رز ردکعد رادد ردنوک ر داغ عج یعام لءفدنداتسرف  

 رد هیعال یفاضا جرار د هلو نالوا هدنحا عاطهلثو کس كنیعو یرمسک كش بعش للت

 لک د :دلر یسادا هاگرذک نیدد هن رول ا هدنناس یسانعد تال بج بعش

 ردکعد تروتک تراغونودیارفسر دہر فرحرل ع" رءاههدهدروا تراغو) ده درکه رەس )ر دف

 دنسانعیناعوطردیعج كنينع ءانغ ) یک یسریغو ی رد هسانعم قاران هلیرسک كن اس حالس)

 كندسو هل راهم كناخو كنون تس ارز ردکعد یکلوا هلا دیک ات نوئو تس ءان نی )
 ظفا نیس رمسو) الء:-افرحرب )تدحو فرح ابو رکن فرحا قع“ د )ردکع د لوا هلو کس

 و واهدنوب باوخ ) یدلبا راغلبا نع ) یدباح بئاغ درف یضام لعف تخات ) شاک نوعا

 شهروک هعقاو) بیک ت لوصح ) ثدحو فرحاو )رد دنسانعم صعب ساب ) رد هستم

 رلیهاوا نا عدم هدنلوب غاط یرلق داوا ے رایو ا لاسرا صا هع هكر ندرارا شمانص كنجو

 عد )رلبد->ا ند رالب نرلقارب برو ۲ تراغو بودیا ERT E < هک یک

 نوغروب خه ید اوة وا یدابا رافلبا هنرارزوا هک نم" د یکلوا رلیدوق یغواءوطو رلیدز وچ
 * تور ییهاب هنبو ۵ تر .روخ صرف ۴# تاب :* یدک رادقمرند هه هکر دق لوا رابدویوا ب وا بواک

 مرج ج روج دوج ی ۳ وک دارم نددیشروخ # تور یهامناهدردآ س ذوب

 دن رب تفر هد عسل ضهردکءد یدک تفر ) ردکعد قا وکارف رق هل ر دص ءا یھایس) سس

sSهلا ديلصا ءاب یهام) هلصتاداردنا) م الا هيلع رممغپ  

 هیاوح تا لوصح) رد ر صم هرشت تادا ه دن رد هال یفاضا ردکعد قا

 7 وه وایدتک هب یهامناهدهدسأول تر )ور را رک هناک یدلاط

 2 )بام اکسید جا ناروالد ناد ره *ر دریعد ندیاو> نادشس یلصاح ردت اک ندنرلفداوا و ده نولاط هدانز
 | كيمویعق كن رع فاک نیک * دنسب فنکحرپ ناکب ناکیارمه تسدودنتسحرد نیکزا
 رلیدا ره باغ عج یضاملعف دنتسح) ردکعد هرس ط مارا هلص ءایرد) راد هروص و در

 فاکو مد كا ناک ناک ) ص 2 تادا ارو ) رد هرم 4۵ تسد ) ردکعد

 فاک فکر رد هلص فرحهدنو ر) هلص ك هرمه رار د داحا هدي رعر دک دررب روب هرم

 دا هدو زرد دراش هعدراوو رد ۵سا دوم نرل هلن وکسو ها ی رسک كنات و یک كبرع
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 یرو رس در

 یفاک در



 اد (بکر TT هن درا باغ عج یا لف 2 درا

 رایدلغب هن رادرا یر الارر ۲ در و راب دارڪص هرشاط ندوسوب زرا رد هد رلد دااط هب وه وا | یو

(4) 

 ( ب 17 لوصح ) * دومرف نراشا نتشکیارهم* دندروا mE كالم هاک رد نادادماب #

 قافت * ی دروب تراشا هنلتف كءيچ رایدلبا راض>ا یعیج هن :هاکرد هاشداب ر یا را

 *هدمدونشرا ذعناتساک "هربسو هدیسرون شبابش ناوفتع "ورم هکدوب ین اوج نايم نار
 ند هسوحه فورح ردفرحانو ند روهح فور> ردذرح واو ید ا ق هوا هدنلصا ۳۳
 قافنا رلیدلبا م اغ دا هات ات بود ا باق هبات یواو نوهعلداوا دعا تو رفات امهنب

 ا یئاوح) هدنسارا كرلنا نع ) هدهتروالوا نایمارد ) ردلدبم ندن ونت نو فااو یدلوا

 لوا نآ وفنع)ر مشاک نوا تفاضاءرمهو شعهویم ) تفص طار فرح هک ) تدحو فرح
 ردکع د ی هلک كونو )ر دمحار هناوجریعط نیشو ردکعد کالتکی هدنوب باش) رد هتسانعم

 یک كنس: ریس )ردر دعم یهو ) شرب ا باغ د رقم مق ندیضام هدیسر)رد هنساذعم دیدج
 یراتغاضاهرا ذع كنات اکو هزاتسلک )رد هنسانعم كز لشد زس اهامارد دنسانعء نچ هرس ر ءاھو

 هدنوب باغ د رفع مہ ہک ندیطام هدیمد ) رار د هر ن لفص هدرار یک ك نورا ذع ) ردراهٍمال

 راو ناوحر هدنسارا كرلبءارح لوا قاغا (نیتر ەق لوص#) ردر د٥ دول رهن ( ردکءدشع

 ناوج هزاتنعی )یدیایلو| كنالناوج یلصاحیدبا شعرا یکی یسهویم یکلتکب هزات كن هک یا
 یابارزوزا یک * یا ا هزات طخ یئ نعل )یدیڈع یکییسهرمس كلناتسلک یراذع یدیدیا

 عابزا نادعمه رسب نا تف کو داهل نیمزرپ تعافش یورو داد هسوب کالم تل

 ندیشګب هک تسذا یدنوادخ قالخا مرکب عقوت هتفان عتق یناوج ناهیرزاو هدروګ رب یناکدنز
 هیون تغ) بسح داد هسوب ) ردیغانا رب رس دارم ندنخت یاب # یهن تنم هدنروا نوخ

 ندیهدونداد د مع ظافلا صد هک هاوا موا هم ردلمعتسم نا ید" اما ردکعد یدرو

 نانعحه)رد هاب تعافش یور)یب رک یداد ماتشدو داد هسوب ردلمعتم هلا تشم كرل وو

 ك الار دزاخ ہد هدنو ر دامت تس هنسانعم ن الا یک رلیهارح نالوا یشادلوب یی ( نیلا

 هد لکشعج درادادن اژ ز نونو فااو ) ردکعد ۳ هدز ) دا یناکدنز عابر هلوا هغانعم

 لاک دنزو یناک دنز ) رد ردصم فرحاو ) شاوا لادبا هی هم فاک یر ءاه نوصعیداوا

 هوس كانو ی هک کنار نادت هتسانع» نم شع رد هوم BS ثالرد رد هانعهر

 nS حن ) هنسانعم یتا ی لوا رب باش ن هدر برع ) رد هنسانع» لوا

 شالو بئاغد رة مسق ند طام نعل ىطام ن لعف دف. ) ك )هب عافتا

 ییسانعم نم هلص فرح اب و) ت > اصم قرحاپ مرکب :) هنسا هم ديما ر هکعد اجر عقول) هنسانع»

 2 كمالو یک كناخ ز درعج كّملخ رد هال یفاضا هفالحا) قلعتم هعقوت ردد

 ندب: )نایفرح هک )یربختساآو )ادنی عقوت ) رد هاب یتفا ضا هدنوادخ هلل وکو
 یر دقت هدنب ر ) رد دیهال دن ریت واو )رد هاوه لر دصم یتفاضا هلو ) هلص فرحا )

 یګرص یرړیغ هدنرو ) ندیشخماو ) یګ مص لوعفم لدهذ تذهدهڏ تنم ) ردهدش نار
 یدلیا لیجتو ےظەت نعپ )ید وا نغاا كنت كشداب یسب رب ندارزو( بیک رت لوصح )
 ندنغاب تالرد ن الا یک یرلاشاداوب لوا نالغوا وب ید دو یدو هرب نب زو تعافشو

 هن کلتکییلعاح ردشمالوا عتع ؟*ندنلوا قاناو> جد ) ردلشاب محک زونه دد ) ردد هذع هوه

 غلم شقا ¿ ني اف كيول هکرداوا دیماندن ةالخام رک ثها شداب ردع- e ین ) ردشم وط

 کک هدول نیس لبا وع ینو ندکمعع مر 5 هک ا عد ) ه وقتنعدن رزوا كل هدن وب
 ( یناعیر )



 ( ۸و )

 قالخا مر 8 ر )رل_نابا اطخ رادار هاکعد لصاح تواوا هثس اعم ل ر یلاەد ر

 دیا ےن ؟ جد هدیچ قالخا نالوا ۳ هدنوادخ فاد كتا یدنوادخ

 یناک و یو یر ورسدر

 ت
 یس در

 نوخ ندي 5 ( ا اهدا هدن گیدید هل ا مر د هد-.ج قالخا ند ردلوا ماحرو

 یو ر کالم * شعاربخ ی ندنسان-ء هلص ا هلن اب ناق كناوج لوا یتس انعموا

 یزو یس اندک مهردیور) * تاک و دعا سد: E “نزا

 قفاضاهدن ا و)رد هناوءم کال عاف مسا ی >فاضایأر قفاوم)ر دکعد یدردشروو یدرا:رو

 ی اب یآرو) یدراتروپ یتزوپندنمالکر وک ذمار, زوهاشداب ینو)رد هاب

 هدنلقام یس هر ھو سدئاب او قف اومو شنود نيب ناهج هذ ردنلب هد مت ضع )

 ناکینوتر# تاب *ر دتف ش ءالوا تفتلع هن دوجو كن هفطاعو او نيب دردهدللعژ ماقمهب هرهف

 راوایطو ر* تس دتر رب نآک درک نوحار لعا E * تسدب شدایش کز رب رهد رکن

 نداد رک ب داغ درم لیفتسم یا لعف درکنو) | ددم وتر رد هیعال یفاضا هلاک )رد هثساتعم

 داش)دنا وا ناد , لصةماقناس هکترد f کره هدالصا هک ره) رداد مريخ ردکءدزاتوط

 ق اما نىا ارل ا ه هکر عع نیش )رد دا ره ل سنو لصاهدنوب رد هنسانمانب

 واونوح)ردکعد هل.صادب و هسنج ان نعد ردکعد هلهاا هتسانعم ارد هلصتاداارو)ردیا بلسو

 9 .طءبورو کمیت گلو اورلیدوقوای هگ هل یناک کام اغارنکا ناک درک )رد هییشت تادا هر

 العتسافرحرب ) هز.عف كيحر ردزوج هک رع هک ردکءدزوق رکس؟عرب طب و ی رعیسنات

 هل را ه٤ كتاب و كیجرارد هدنچ ب ودا بب رعارد هنس اهم هد هلص كم فاکد نک )

 یلصاحرد نمارابیقلخو تشر هک هسوک رهزایا لوبق قعبزاتوطنبوترپ رونا (تیب ل رض #)
 نعد )ر دش لک نوح ایعض و تور ونت كلوا عا رمصم ینا عارم صه )زا! وار اتم بول آرفوروتندراوبا
 یک ییدلبا رارق زوق هرزواهبق نعت رد یکی موقزوق هرزوا هق نالا هب رت هساجانو لهاات

 یناک دز

 تاک د رک هکر لذ درلیضهب
 كم فاک ردهدرک, صا

 یاهمع ف کو هلل رک

 دغ ردلد ندر

 ندرواربناشیا داش و بو تسنلوا ندرك عطقنم نان ارابتولسف *یار ات هییرت هلصادپ
 ۴ تست نادنمدرخراک ننشاد هاکن دشو : نتشکیعاو ناش اذگ یکخاو ندناش 1 شنا کر ھب

 رد هبدال یفاضا هنا ا)رددا مم ەل ةو مود هدنو هلیصق كراترابت)ررید نود

 لاعفنا مطعنم) نوڪعیداوا ندا وقل ایوذردءج تادانونو فلا )هج رف ر دنر اشا مسا نا)

 مےساهدرارب یک كوب ردکعد ید بک عطا هع طد ردع واطم هب ین الث لعفردلعافمسا دنا
 ردکعد كاك یلصا- كابا ش ھاك : عا كاباند رک)ردکعد شاسکر د هثس .دعم لوەغم مسا ل عاف

 روسکم یالر د هل. کف كمال هدن 2 ردد رعیسکاوار دمنا بک رم ندا صوتا دا کی :ارلوا)
 ردک وک هلب رسک كس رع ءاب چ )قحشاردنلکنوحاد ی شو ردندمگبآدقموقوا
 ند رقبودادصو نفت جش ترصح) رد هیعال یفاضا هناشرا)رد هئسانعم لصا دایش)

 ردیل وعده مدعم داش و سان هد عدو علفردةهراهچ هدنوندروآرب ( یدزوب لاعتناهدیعب

 ردرد-ةانو نیسرب هن و ردکعد ك !رکیرتمب) رد ودقه م دق كلدر ع زانو لسد هکت

 لسمعتسم هللا ردك رشم غل ندناشا ردیل وععم مدقم كندناشن شدا ) لیاعت فرح هک )

 سرغ هګ رعرد هتسانعم كمکید هساوا لمعتسم هلتخرد امارد هتسانعم كمردش وس هساوا

 نه ساتم سالحاو داعا هدناسدا اماردهلب و لامعسا هد هلشاط .d ےف كافرا د

 افطا هدنو ورد هت سان عم تص هدلصا حارش ضبر رد هک ابصا هرزوا ت لص »ر

 امارداکد جخعاو نادنح ییسا* ۰ لزافطا هل سانعم بصا یسصعو شعءد رد ا

 ءاکا هدیسکیا ندک اّتشا ی انعم هکر دوب رهاظ شید ردح او بسام هل رسان ەم سالجا
 ےس

 )3( ( س )



 اکو یرورسدر

 ىلع دیس نا در

 یقاکو یرورسو

 یرو رسد

 یناکدر

( ۸۰) 

 ییفاو) ثا: ارت تشاذک) هسانهءهروقر دکعدزوک هلی كنببرع فاك رکخا)لم اف شمالوا

 یاهګ )رد اهلل وب شب زر اس هکنروقوا هل یعرسک مجیامار اید هننالبلرکنار دی رع هل کف كنيع
 ادیمورد هیعال نادنمدرخراک )را رد هدژوج هد هجوج یروب هلا یم جو یخ كن رع

 ییلاسذو لصاكرانوب هکر رور دکلم لو قم بیکر وب هلشاس تب (بیک رت لوص ۶) یربخ تسینو)
 یشتآ ارز ردکر کی قمراقج بوزوا ندر یددوییکوک كرلنوبو ردکر یلوا كلبا عطقنم
 لاسبو یا ص بویمردلوا سورو بوردلو ایت الو كلبا لامها نوب ویلا قروق بوردن وس

 هاکمردلوا ردکر شم طفل a رازاب اکا هني رب ندن ایا مد هه. صءب ردلکد یشا رالداع

 بودا لو عج هکر دوب ىس ەتو یلصاح 2 هلدروم هاشداب هدتنبب كمردنب وس شنآ

 هرکصاد هګ و قهزاار هرکصندیعفاو ندسشت ۲ هک هلوا مولعم) رک كمال كرت نبر چ
 * دراب یدنز بارکارا # هعطق ۴ ردتفلاخم هر هیس جگ مزا رع نیش هللا هرمهرب

 ر دءاغدرفم عراضم ل عف دراب) هن سان هم تایحر دکل ر د یدنز) طوابربا *یرو تر د خاشزازک رھ
 یفاضاهدیردکعدقادیو ,لادخاش)هسانءهرردغاب رد دعت هدو لررشمهدنتس یدعتم هلم زال

 یروت ) رد هسا اعم شع هدنولر )رر د هنحاعا توکس هلل رسک كد رع ءاید- 5 هم ال

 | باوطرشلهفدرابوربخ هیطرشع هلجوأ دیم ر ا) ردکعد نیسم بطاح د رة ل بةت ی لعف

 ی رص لوهفهرو) طرش ءارج یروخلو ربع*مجارمریا هداتح یلعانو یلوءفم مدقع کدنز

 توکسنکر ه هدهسدارریدغاب تایح بآرکا طواوب (تبب لوصحم) یی رص مش خاش زاو)
 شعا لفاع ندک ارتشا یانعم نیید رد هنسانعم داراب ازادراب هدنوب نیسرع هوم ندنلاد

 لءفهدناصاو) شود هملک نسحایتحا نیید درا یکدنز نآ رکاربازا هلند هکر دلکد دعب)

 لک دداک اندک ارشا یانعم نیید رددوصعم یسانعع قءهردغاب هدول أما هثسانعم قغاردمزال

 فرح دوخابو هلص فرح اب * یروخترکشاب روب یتزک * ربمراکزور هیامورفاپ * شما
 تاقواو نامزا هدنوراکزور) ردکعدسنجان لصادب ییعب) وللصاقا هیامورف) تبحاصم
 هکزک ) ردکعد هللا فرمد یسهزال یاش هتلیا بطاخم درفع یهن لءفربم)رد هنسسانعم
 ندنشماق وغراق رد ریصواردراب رو ) رد هیمال قفا طا هاب رو شاق ی ) لیلدت فرح

 ردزوجوا ند ریص> فورعءو روهدم ارزرارد ا لامع:اارعد هدیرعرادو هدیل و طانارونةوط

 سجان والصا قلا تب لوصح ) یح مهرمسغ ینزاو ) یعرمص لو: كن ر وخر کش )

 ماد دنوا دخ دا تفک و دناوخ ن ردا كالم یار نسحرا و د دات اهرکو اعوط كرش

 ید ش ناشی زایکب قفا تد رت ناد نا تبعک فالسردرکا هک تستقیفح نیع دومرف هکلم

 : زوذه هک در ڪڪ نادم درج یوحو درب دی تان ر ناطاص تک هک تسراو دما هدناما

 هلک ربع اهرکو اعوط # تساهدشن نکفس یوداهذرد ءورک نادانعو ین تربسو تسافط
 اره ظ لص احرار د هاوخ نو هاوح هیهسراف ناید رابد یا )رد را ردصم توصام

 لّقسع یاعد هدءهبدب مع هضزنعم *هلج هکلم ماد یدروک هیرک ان اب اما یدلوا داق تم ورقم

 یفاضا هتبهکر ری د هنکاسایزیدو درد تالس) لبلء فرح هک )رار د محل هوش> ه هضزمعم *هلج

 هدید-ش ) ردکعد یدیلوب یضام لاح تاکحرد یفاب )ردکعد ززامار ناد )ردپای
 | فرح اب تحب ) ناي فرحهک )ر دنس تاداراو ارز ردکعدوادیمار اودا ) رد هلب ول

 ( بس )

 ۱ ارز همروک راک ز ور هاکناو های فرص ماناو تاقوا هس هپ رت ید هلی راکزور هه یک

7 

 ی ی ی ی سس صدا ی یا و



(AY ) 
 ڪڪ ا س

 لف دربک ) رد رض عجار همالغ هدنتع یلعاف بلاغ درفم ع راضم لعف د ڏي ) بس

 دانع ) ردهنسانعم یدعت یب ) ردکید ن الا زونه ) لیلءل فرح هک ) یک قاشس رددزا ضم

DEAT.تبا نکعم )ردکعد تعبطو تلخ داهن )ردب رد نادزددا ره ندهور  

 4 ا ۱ ارهاظیدنسیایمالک روک ذم ندهاشداب هکنوج عینشرزو ( بیک "لوصحم ) ردکعد

 نیس نعد یدقوا نزرفآ هلن رب دیو یر نسح ماد یدنکب هلتهارک انطاب و

 رک | ارز ردتفیةح نیع یدرو- نوساوا ماد یکلم هاشداپ هک دیس لوا یددجد یدابا

 یکزرکفاد روب یدیلو شدت و ارح ا هدنسزد قیحاصم كر نمار لوا نالغواوب

 الفعو هیلبا لوبقتبرت هلبنسییحاصم امص هکردبا دما كلوق ناما یدرواوا یر رانا
 یشورو قرط دانعو ینب كنکولب رلءارح ل واو ردنالغوا هزانن الا ارز ) هئوط یب وخ

 هدو راټول ارز رد هلی رطزاحینی دروب لفطهدنوب ) ردشانوط رارقبولوا تباث هدنتعبط
 هلکل هزات ید رو لفطیدعا ردا ص راعت مالک یکیا سد ) یدیشم رود ناوج طخوت

 نی-ابا داریا هفطاع واو هنلوا كنس هرفف یدش ناشبا زا ) هیلوا ضفاشت هک رک كلبا ربیع

 نیع) شلنا اطخ هدالما رلتازا هللا هنلحم "ءرمه یساقیقحو ) ردد م وڏ نسارج ظرش

 ردو * رلغءاوا لصاو هدوصقم ران دیا رت فرح هک ید یلعت فرح هرکصل دتسافیقح

 هنارصن و هناد وهب هاوبا م مالسالا :رطذ ىلع داوب دقو الا د ول وم نعام هک ) تسد

 تسنانو دراو تیدح رد ز درب دوئ تاس دح )فرظفرحرد )ردلاح فرح واو *٭ هلاکو

 ردلوعفم مسا دووم )لکدلعتم هرب رب هلص فرحنم) قنفر- ام )دورو نایفرحک )
 داوب )قیقح فرحدق )لاح فرح واو ) اتا فرحالا رد دا مهدلو هدن وب هتسانهم شوط
 هلا لعردرورح ةرطذ سوم رج فرح ىلع )لوهغلل :هبناغرک دمد رم -ع را ط۰ لوف

 هلیم رط بالغت ردنا ةه ر ہاولا فطع فرح ع )رد هیمال یفاضا هع السا ردتعاخ یسانعم

 هد وا وب هيلا فا ضم رورالع ريع ) اد عود ال شا بلاغت ھما ینا نعد (

 ردلعافلل نبه باغ رکذم هیت ع راضم لعق هل رع حجار هدواوم هناد وهب ) عجار

 ردبک هناد وهي هلارصن و ) رردیا ید وهب رد جار هلاوبا یرمسع فلا ندخاب لیعفت

 كيوک لوالواندوب ردم“! كي وکر هدماشنارمصن ) ردکعد راردا ینارصن هدصوصخره |

 هدیاب ردبک رلقناس هناسیو )رلبدید یارصن بودیا تبسناکا نوکیدلبا روهظ ندنفلخ

 یس وج نحب ) هلبث كم فاک زرید ربک هیچ راف زرید هنابط هشدآ یسوحتدهفیصو
 عب ) هنیرزوا مالسا تعلخالا زاعوط دوا ومر نددیلاوم (ینعم لوصحم ) ردکعد راردیا

 فالخ بولاق هرزوا لاح یدن ڪک هک هل وش رواوا قلخ دعتسم هناعاو لباقمال سا ند

 یدوهبینا یماناو یس اب سپ ) رولاق دحوم نعوم هس زالوا نرافم هی هیر مالسا ند
 رزو هسا رابسوح راردیا یسوعو هسبا رلنارصن راردیا ینارصنو هدا رلید وهب راردا
 ینکلناوج لوا كنەباکح نکیل هل وا لعط رم روک ذم 55 ول وا مهت ندند وس یدحو

 رزو هک هل وا مولعم هلیا باکترا زوجالا زامل وا لاس ندضراعت هیاکح لاحلک ىلع ر رتس وک
 راب نادباب ٭* هعطق * ردیا دبات هلذب ا اا دی ان هلیا فی رش ثید> یتمالک

 كدب ناد ) تبحاصء قرخا ) هلص فزخاب # دش نت نادا * طوا رمه تشک 2

 رسه ) ردکعد یدلوا باغ درفم یضاملعف تشک )شادلویراب )ردکعد را نهاراب ردیمج
 رد هتسان هم تد لها نادناخ )رولوادا رهینوتاخ هلتفاضا هطول ترضح )ردکعد شدشاب هدنوا

 كلربمغب كطول ترضح نعد ردعجار هط ول ترمطح ربط نيش ) رد هیمال تفاضا هلو

 یی“ در
 یرورسولعدیس ناد ر

 یناک و یو

 کلام



 اکو ییعدر
 یک 3 ۳
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 یب یدت هلم كمع فک دشع ) یا لهاو ینادناخ
 (تس لوصح) یدشود ا

 هدهاسلا تعسط كل وارا A نبود ا ٹبحا صم هرا مهاراب ضرغ) 0
 ا ةو

a 

_( 4۸) 

 نوڪغلداشوق هر مارا یی یدلواراب هلرا نهارا دوخا هر نهارا یتوتاخ كطول ترضح

 هروک ذ٥ هکر سا كعد و 2 ت ترضح)) یدلوا عیاص عب یدلوا ک قالها كطوا ترم

 هروس : نالوا e ی EG توج E رس« ^ كطول ترع>ح نوناخ

 یدلوا هلاض هلغاش ثوق هناها تلالص نکا ناشلا مظع نادناخ شلو فرش هلتفاضا

 عباض عج ادا یورک كنوتاخ لوا ی نام بودا عاجرا هرم نر شاوب )ردنا

 یز و ر فهک ناعا ڭا لکد راج دوخوب سلنا تاتا توس هل ولاخ نید یدلوا

 نعل ردکعد بلک هرم فاکو یعق كس كس ) * دش مدرحو تف رک ناکین ی # دنج

 هفهک كم اکا ) لر دفهک هیهراغم ) رک رب )رد هیمال قفاضا هاا ) تا

 یوو ر )رد و رلقدلوا < هدنا ب وتاب هدنا زال هج وب ) رد هلا سالم یتدا یفاضا

 دراوزا هل ہد كمع یاب هدو ېپ ) ندکعد هک لصق كم مج دنچ ( تدحو فرحاب

 رویا ردیعج لکن هلم فاکو هاد رىا كنون ناک ) رد هیمال یفاضا هناک رد ا

 ردع>ار هکس رم هدف یلعاف ردکعد یدن وط بئاغ درقم ام لعف تفرک ) ردکعد

ان وک هنرب یکس كفهک باعا ) تبت لوصح ) ردکعد ناتسفآ هدنول مد رع
 نزار ول

 هلن اسا هکیدل وا لصاو هنس هبت رم ناسا یە مد صو هر وا نعد یدتوط ند رآو

 دقانو )لیمعما شیک و )ےھار ال ) هکرروب هدراونا ةوکذم کز کیس نوک هلب هنج

 بلکو )سبلبده دهو )ناولس *هلءو) رب نع راخو ) سنو توحو ) یسوم "هرعو )اص

 رارواوالخ اد هنج هد روص چ وفاهرجرلنوب مال لاو واصلا مهیلع د ةقانو )ف هک باعصا

 یدنع نیرد رک هس رک هتنج بولوا لئم هنتر وص مدآ هدنابق كس هدنوب سب )
 كط وا ترض> EE ید رح ند هتسا و درد درد هدن و مد رح ) شاب وس

 لصةمهدش رمشثبداحا حورشو هدرمسافت بتک نیس ھے فهک باک او یسهیاکح یس هجوز

 تعافش واب كالم ءام دن زا هفاطو تفکب نبا * یدناوا رت یاب هدنوب نوعهدا زا

 * مدیدن تحمصم هج ر ڪا مديشڪ تفک و تشذک ردوا نوخ یس زا كالمات دندش راد

 لس وت فرح هرمهو ) تدح و فرحا دفن اط ) ردهینشربز و لیئاق و یلعاف كتفکب نا

 یدتهلوب مچ وب هد راغل اما هل وا هنساسعم رابحاص امدن هدن وب هکر دوب رهاظ ام دن )
 قفاضا هکلم )راشعد هلون اینک واک مادن ییجورلشعد هنحاصم هداب عدن هاب

 شادلو را )ف رظ ف رحاب ) تعاةڈب ) ردعجار هرز و وا ) تبحاصم فرحاب ) هیعال

 یناق نع یدنلوا ناو قیقح اةناسوا نوخرس ) لیلعت فرح ات )رد دارم نیرق هدنول
 یطام لعف مدیشح ) یدک تیبا را دیک فرح رد ) ندنس اد وس س وهو اوه

 قاب یکبا ولو قد رش تدحوب عیفش ریز و ( بیکرت لوصح ) ردکعد مدلشفل هدحو ملكت

 ناف ك الضواهاشداب مک اترایدلواراب هدتعافش هلکنا هغاطرب ندنرلبحاصءهاشدابو یدوفوا

 *یعابر * م مدهروک پسامو قیالدحرکا هو ناق یدیدیخد یدک ندنساوه كکود

 عراضم لف یاد * د رس هراعبو رفح ناوت ن .یسو # 5 مراب لاز تفک هح هک ییاد*

 رددآرع ی سابا كناتساد ےت مسر هدنون لاز ) ناب فرحك ) نعد ییاهفتسا ردبطاخت درفم

 ریهجو ۳ e )ردەبلاب یفاضا ردکعد رداهب هلص کام فاک درک )

 هحار هدناوت ارز ) رددنسانهم ردصم هدن ول درس فوط»م هربقح ہرا: ) یسیئات ل وهغه

 ( تیلابتسا )



 و و ۹ رمز فااحد رەھ دوجوم رانازا ارهر کصل د- .دا هسک یجدا معاعت بداردلء اف عع لب ۳۹

 ی a 9 مهر تاوجدرو یکلیا باطخو م کن هلئحو فطا هک ره یل باطخ کل

(۸٩۹ ( 
 5 ج

 دمآ رشا نوچ #* در = نیسج رکیز بآ یب عدید *ردکعد قیاصر دظوم ت تیلابقتسا

 REE كارو <> كلاخ د رخ )ردک٤د یش اب راکب" ة2 ىم درب :e و ریش

 (یایر لوص ) هل اح رسک لسا وم لج ردکو ورا ى23 حارا

 یدید هتهعسر رداهدو ناولهد لاز یسابان 0 نیسم روا: ر ر و هلع رط ماع ب تاطخ

 نوز یلصاحزالوا ق وعاص هر او رفح د ی۶د ردل از لوعم عارصم جوا ناف

 راکت قجازاو قحاو وا و قوحار ز ردهدلیلما ما اقم تب وب )زالوا كما داعتعا

 رولو ن مشد هکرولوا هاک ید یدرتوک هل یک وب یهود یدلک هدانز هکن وج وص ندئشاب

 یعدیس نادر فاک درک رک حر ) شع نت نازا هعطق هنرن یایر )ر دار وهظ رلشبا تاک بدم زس ندناو

 ىلع درس نا در ERS وز تم هزاحشار مس رزو ها ین * رلثایا اطخرلدید هلی رع

 یرو رسو رطن ردات نت ین یا راسو تاوجدرو تاطح ن نسحات درگز تص شاب ب راد

 کی ی وک فام کید رد E لئاشزارز و ی راب دما هدیدنب تراک

 تك نی زا ار كام هدر ردب وا تاجزا عدف لهجو تسا هد رک را یورد نالقاع ت رب

 هاو + * ;SS كرزب ییدآاب هحرک * دوش لر ی داز رک تقاع # :تدر# تهکو ده آ سان

 | نالقاعو دخ وما هی ای )ردعقاو هلفطع واو بیداو داتسا.دنخسد شعب م الک لصاح

 ر زو ىلعاف درک بصاو كد روربب ( لمأقردب اضتقا یتوبهدععشسو ردوب بسانمهن ر هلک

 بيدا ) رلذلوا لفاغ ندعع» رلخملیا یس هظح الم لعاف رلتازا دند رک ) ردروک ذم

 <" ویرورسدر
 گ ۶ هدول راس ) يا درز ا لا لوععم هجو ۹ تطأ و نسح فاوجدر یتعب

 ا ) رد عجار هرس نیش) ردکعد رلبدا ق ویال هرلهاشدا رد يمال ل ولم تادآ ) رد هتسانعم

 دکزتشم ظل هل رسک كنیم فاک و ی ف كناه نانکمه ) تاب ےک ردیلعء فرح

 e  هلیرمسک كيش ردح کالا هت ش) رد یلصاح هدّس لاثاونارفاو عج

 ردکعد رلب وخ ردندنلسق یرمسغت فطع هل وکسو یععكمالو ی ۴ كناخ ردیعج كءلخ

 تدحو ف رحاو ) رد هنسا:عم قجازا هدنون هعس )رد هسانعم روضح هد رب یک كنول ترضح

 تیر ) ردلوق لوقعطبار فرح هک ) شع زاب نیبدردندحو فرح یهرمش لسوتفرح هرمهو )
 رد رسد ریو ) هلصفرحدوخاب و ) فرطفر>رد ) ردتفاضا هالعاف لر دصم نالفاع

 هدر ردپ )رد ەتساب تلخ تلح )لیرخ سا ہر سو )۱ 8
 ۱ دز > ار هدنونار الد ) رد هل ازاو حارخا دارم اما ردد شہلا هرمشط هدا

۱ 

 ۳۳ دد

 ہکلواو )ردم فاک کا كرک ) یدوقو ایسولو یداک هدنخ لصاح )كمسماک مدت )

 ینوکس کارو هلب را هج كنازو كلاب ك ر زب ) ردکعد هلبا ناسا یعدآ اب ) نکاساروردموعص»
 ( مالک لوصح ) روی و رواوا ل وب دوش كرزپ ) ردهنسانعم ك ویو واوا هرم فاکو
 بصن هسه رت كن الشوا ییداو داتساو یدال و هم هلو زانو یدتلبا ةن و اینالغوا ریز و

 ناک راو با ادآ نیط لس عیج و رایدت| ےہ اهن کا ناو > در و ییاطخ ن حس مکات یدلبا

 ییاشم لوا مالک قوس ) یدسلک ل وبق هدنرظن لاثماو نارقا عیج یتح رلیدت رک وا اکا

 رب ز و هرگرب ) شبا دیقت ردقوب هلکنا هک هلواش۶دیا لغوا ینالغوا رزو هکر دیا ماهذا
 | اکا یسهیرت القع هکبداب وس نی رادةمرب هدنرا ر وضح هاشدا ندن :ةالخاو لتا ۶” كنا

 ےک ا ےک ندزوسول هداشداب سم رفج ندنتسطو ا 01 یعدق لهجو ردشلبا مت ۲ 1

 ( س) (E ل



 قفاکدر

 ناک در

 سانلا شابوا هدراتغا ین رع
 كسان نعد شعد طالخالا
 دم رار دهد باش وا یسترد

 یرورسدر

 ناسدا ییا دروق ی )ر و هناس | هک هحرکا رواوا درود یکنا دروق تقاع یددو یداک

 لخاد هتل وق لرقم كر ز و لد باع نالقاع تدبر هک )رل در لصر هس روییهد هدقلا
 كمالک ند ردشم روت کنوجا نجا داربا نا یدوصعم كرزو حش ترضح هک. ا بوپ 1 وا

1 

 دفعو دشنس وب وا رد هلع شاف E دعآرب نت رود یاس # لما شمالوا لصاو هئحور

 ءهرافمردو تشادر سابق تم و تشکب شرسسب و دایار ر زو تصرف تقوباتدنتسب تقفا مه
 فرحا یاس ٭ تفکو  تفرک نادندب محت تسد ئالم دش یصاعو تسدش ردپ یا نادزد
 ذغاط ) یدک لب یکبار هرزوا لاحو نعد یداک هن رزوا تیاعرو تب رو نرب) تدحو
 رددامردوا دنوب ندشاب وا ) شلیااطخ نیبد ردنوما تدحو ) شات نوعا تقاضا هره

 ردءجار هرسپ یرععوا هلصفرحرد )رد هیعال تفاضا هی هلع )رد هبا تفاضا هشایوا )

 یفاضا هتعفارم)قعوب هرم ک كنيعدقعرلب دا و | طاتخح هلکنا یلصاحرل, دشو ا ورلیدشالوا دنتسوپ

 ی تکاب لوصح )زد دمال تدا ضاو فرط فرح اب توو )ردهتسانعم یحهدنولات ) رد هبن اس

 ی دراب دشاا هلکناو یدشرف هنالغوا یرادنولیس هلع كر زو یدک هرزواروک ذم لاحوب لس یکی ارب
 یدلیالتف هلیلغوا یکایریزو هدنتفوتصرفات)رلیدانا قانع رل, دعای دّةعقلشا داوب

 یدلوا یعاعو یدروتوا هدنرب یسایاب هدنس راغم رایمارحو یدردلاق تد سابق ی و دح ېو
 كچ دیشدا هاشداب : هلوا ییغوا یر راد رس سسد ر وک ذ٥ هک ردوب نالوا مهد ن ندمالک قوس

 كينرم نوش # a یدیدو ید مهیا ندنرمح نیلا نعي ) یدنوط هلادند یی تربح

 زا مک لنش ریڈ ۷# * سک ےکح یادوشنتبب E SS عزا

 هدب )رد e رغ ھازاو و ) ردیح رص لو ءءء لدنك ) حلق وبارد هاب EE اضاهک

 رد دعم ی یراکنا ماهفتما ها هیلصا واو نوح ) ردکء د ند رمد ضار رد ها هدتفاضا

 N )ردکعد لصاالایئدقا ا ) ردد نکل ءافهلتدحویابیمک )

 یاو ) ردسک یریخ ورم عجار هک ات هد عسا ردکعد زالوا ندندب وش لیعتدم ند لعف

 ندد زامارپ یجاڈ وا ید دو یدرعبا لا ندنریح هاشداپ ( تیبلوصح ) هضرعم ےکح
 سک انلفاعیایدعا ر دیا وبا ھھھ یک ینا هوازامار یلصا كن هدسارب عدس چرب رداههت

 قاعتشا ندندش یدوش) زالوا وبا هلد رب مهار لما لصاح زالوا سک هلتسرت لصالا یادو

 عارد # تس فالح شعبط تفاطلرد هک ناراب * ش شعر واوا لفاغ ندنلاوحار داصنیلبا

 دبمال عبط تفاسطا ) تفص طبار ف رح هک ) رول ناراب * سخ موب هروشردودب ور هلال
 یدعتم کا لیوعةم هالو )ردٍفرظ كد ور عارد ) ردٍلعانكفرظفالخ ) )ردعجار هناراب نيش

 یر دورو ) ا 4¥ ) N مزال هلم رط نیعطلو هس ر و وا ءا

 ردقوطءم هغارد هروشرد ) یک یکوزاو شیسزا الثمر واوا هند ردقهر یهلص لدورو )

 هل. ا بهت كناخسخ) ع تواهدناهک ر دکعد ر قروج موبهروش سب ) هنسانعمنیهزردرب موب )

 هدر ره نعد ) ردق و فالخ هدنعبط هلد طا كلا هک ناراب تب لوصح ) رد هتسانعم بوجروج

 پوچ روج هدر هروشو ) رروع هلال هدغاب نکیا هلب وب زا! لرکک هدرررب مه رغاد یلتط

 هی كرر ره یلعاح سخ و راخ هد ر قروچ و زب هلال هدشاب هلې كلا دوخار روت
 ردهتسانعم دنا ور دور هکردو رهاظ هداز لع د. هک هوا مولود رروت ینا هسداراویدادعتسا

 هرطانم ن ول اف یصانعا ن کل شلتا ضارءا یرورس هک ودد هل ر 0 عا وك ارتسا

 لاحوبد شما نط درة وه یال لخد هدهنکو ددر قروح مو هروش و )لم اف ردلکد هرزوا

 رم د د رع ار زرمالک ادارفا هلمجور حڅ ندرس هک و

 ( قروج )

۳ 



 نوا نزو ترورض یهو کی ERE وا و لکد هدنر یلخد سدر قروح

 حطة ندتفاض|هر(ص هل :داضا یدیا هروش مو یلصا ارز رددساف هدک ودد یدنلوا فذح

 ی رورسدر قافتشاندنتسر ید ور 0 رداطا یسوعد تةاضا لعقلا سا رلیدابا رم بودا

 یاکدر * نادرکه عل ضط لع مش ورد * درابنرب لینسهروشنیمز * رکید *شعرابیلاوحا یتاقتشا نیا
 درفم لابةتسا ند لعفردابن رب )آدم نیمز یدنلوا رک ذ هکتن یک هروش موز رد هام رو
 و نهروو نیا لصاح هدو اما ردکعد نرو: ڪڪ یراقوب هدتغل باغ

 یا لعد نادر کم) ردهئاس لج )ر دءجار هبهروشنیمز یرمعحو ردلوعف» مدقق ل انسو)

 قروح(تس لوص) ىس ات لود عل راضو ) لوا لوعفم ل۶ م 2 ؟ ردکعد هلا بطال درم

 ییساک نوعکمروتب لیتس نعد ها عياض یکلج م 2 مرو هک لیس زکر

 لک د لصاو هیانعم نیلبا دارا هللا هفطاع واو e ۶ م ردهدنافیب هک هللا ششوکو

 فرح اب یب وک # راد رم تی یا کک ا و 6 ا

 یکرمهربضنادبابو )ی رص لوم نوک كندر ۲ هلص قرحاب نادا )ردکعد کالا ردصم

 یک رمهرغض یاجش وی مصر س لو قم كادر بنای فرح رک ) ریو ا ا تسااثح

 یفاضاورد هلص فرح ار هوا قاما رواوا فرظقرحاب هاو | هسا: »۶ قحو هدهء یاح

 یناکو ی تدر

 یتفاضا هرکص كد رم نع یدبا ینا ضا بیکرت هدالصا ر دیج نه بیکرتدره كيت) ردهيەال

 ردعج تادا نولو فلا نادرم )ردو, یران و اق هک ر اب دلبا یو بیکر بو دیا خف

 ییصاحردزمارپ هدیسکیا یە رد یک كالا قامار وبا كلبا كلبا هرازرمار_ ( تبب لوص#)

 یه E ردك كلیاريقحت و تناهاهراوب | كما مظعلو تباعر هژزءاراب

 هکر دن رهرولکد نددب ارز ردتاعر ا كءاها هو او ردءاها یضوع كتاعر لار

 كه رس * تاکح #* ۶۱ هللاو نا ا ات نعارابر دف ره رولک كد ندکیر كس ایا ی

 مه تشاد فصولا داز یسارفو مهذو تس ق لع EE >اع 1 یاس

 یداو هدرلتغا یشا یرحو شواح كنهرسم * اد وا دیصان رد یرزرانا یدرخ دهع زا

 تدحوفرح اب هد *هداز)شانا ممعا ن دنا نيا دا یه هب ھسع ک رهن سد ش ابا نیعد ز دیک

 ۵ :عا)رد دب مرا یق ضایرسرد) ردا هدافا تف رطر) و لس و فرح هزمهو

 ناخ مکتح هل رمسک كيدو یتوکس كایفو ىع كمالو كهرمه شاعا) رد هوب هدتفاضا

 تا طار فرح هک ) راشم لا ماهدا رل د هلآ هک کا س د ردعسا كعاشداب رب ن دئل

 UE )رگنت فرح ابو )رد یک یرمسغت فطع تسا a فرحاو كلکرز تسایک

 اک و یرو رسد ر
 ېک ویرورسدر

 فر>ابورد دا رم كحوک هموب قاووادرخو نامز دهع) هیمالیدرخدهء) نورب ندفصو
 هیصات )ر دص»فرح او )رد هیمال تف! طا و یرزرد)دا یمرلناشن هدو ر دیعچ كرااراتا)ردص»

 ردکعد جحطاوجب الاد یناشیپ نەر )رددار نیلاهدنو رد هجاص نالوا هدنرزوا نیلا هدتفا
 مهذو یکلکرب زویلقع هک مدروک هداز كنهرسسر, هدنسورق شلعا ناطاس ( بیکرت لوصح)
 یدا نورب ندناس و فصوءندرم.هاو ر رقت ییاصواوب عد یدبا هدا ز ندءصو قسارفو

 ا وهورعاظهدتنایرلداخ ذتداعس و تاودویراداق اواو ایندندننامزینیلفاو وا

 * ی دنع وهز سرمس یالا# تدی# ید ام ولهم ندن کو لکج وک ینجالوا ناٹلا ےظع یعپیدی

 ۱ نیشرد هیمال قفاضا هرسرار د قود هګ رع رد هل سانه ءم تس وا. دو بالا * یدالب "هراتستفاتیم

 | تفرح ةع نعل )ر د صوا شو ھ )ا دعا فرح ار)ز دج ار ه هد از اهر مرک

 یدنسوهز ١ر دکء دیدرولواناشخردونابات یی! ی در دلب یطام لاحتاک> تذات یر د صم
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 یلعدیسنا در

 یک در

 ی دهاش

 ردنا لام هت رد هلا هاجت

 رد هلی لاک قا ودوارکب

 3 کو یر ورس در
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 هنس اته تءدرر دکعد هحودالب)رد هبناس قف اطا هە یدنلب ردتفاسملعاق هرانس )ر دعلعتم هلو وب

 یه! یدیاناشخ ر د و نبات ی کو ک تعفرندنعل ولصو هرز وا یشابكت هد از كنهرمس (تد لوصحم)

 تداهسرانآ هدننسح یلصاح)یدرد |تاالدیسایس هنفج هلوا تداعسورعبحاص ندنکلکحوک

 یسرافنیبد شرس یالاب رد بو دار دقت ردهدناول شرس یالاپید انا خرو عمال ی ا 9 تلودو

 ARE رضا لویعح هل ای ۶ ش ا0 ناسوبا نیید ردنا یب هراتسیدنع وهز شعار ۲
 دن سس سس

 ندنروصیکن سح ردکللز وک لاج)لیلعت فرحهک * تشاد نعم لاکو تروص لاج هک دما
 ردکعد یدنوط هدف تشاد ) نطابروما نەي راوطاوقالخا ندانعمو )یور نەدر دلکش دا رح

 SRE رظن ناوح رو دم مالک لصاح (بکرت لوصح)ردترامع ندلراو هدلامعتسااما

 قال-خا لاکو لزوک یتروصو یلکش ارب ز یدلوا یلوبقم كه اشداب یتعب یدک یلوبقم
 هرس لاک هو ہنر وص ن سح مه ارزیدآ رومعم یتطابو یرهاط صاح یداراو یراوطاو

 ناوت * لاسب هل تساقم یرزبو لاعهت تسرمهب یرکناوتدنا هتفک امکحو # یدبا كلام

 هلا ناو ی نام ی لعاف تادا رده مع ندراک هم كم فاکرکو ) ردتوق قاطم

 فرح اب ) رد ردصم فرح ابو )رارید یاب هکر هک ردا هدانا نس انعم ینتغ هلغلوا بیکرت

 تم هک رع هکر دلبافم هیع هدلاع-ااما راربد يراهم هلع صو نوتص زیهو) تحاصم

 ردصء فرحاب و ( ولوا كرز ( قاره بی ر دلش یلباق» هل وهف كنابو كفاقو كيم رارد

 1 هک ردرلشءد القعوامکحو (بیکر ت لوص)رددا مم ناش تهاینو تمظعهدنوب ردکعدقاولوا

 رداکد هلبا هوند تایساو هللا لام رد هلیا لاکو تفرعم نعد رد هلا مه قابا و قانغ

 لکد هلا قماشي قوچو هلا لاسو نس یتعب لکد هللا لږ رد هللا لقع كاکو و قاولواو
 یلصاح رد ەر کمو زز ند هدروخ لاس رەد نادات 5 e ءاک و لّاع هدنرظن ۶ شا وب ی

 .قنایګ ودن درب 0 دجیانا E ابا در ما قوح هب ؛الوا لاکو 3

E STSردرا هدازشواچرباس دا ممندساج یانبا *  
 هر هنعسل عیج راثدبا داربا زس اب تدحو فرح اب و ) فورعم تنایخ) تبحاصء فرح اب)
 كنهرس لوا ) بیکرت لوصح ) ردتفاضا هللوعف. لردصموا نتشک ) راشمزاب فااح

 یرطاخ لوةمو یرظن روظنم كهاشداب یعیرلب دابا د۔.> اکا یسنج یاسا كن  داز

 اما رلرد روک یعس هدنافی هدنلتفو رایدلبا هتم یتا هلتنایخ رب و رایدنمسدق یتداوا

 نابو ) تبح رهم * تسود دشاب نایرهم وج دنک هج نعد * عاربصم ی داساوا رکراک
 لها تسود هکنوح رد رداق ak! a د ) عایصت لوص ( هنسا:عم ج ردلعاو تادا

 هسردنااوغاولرد خاتم 2 تسود ییهس ۳ دکر نعل هلوا تعفشو تبح

 اسد تفاوت یاب رد ناشلا "ی دخ بحوم هک دیسرپ کاله # زام زو یغلتسود

 هک # نه تم لاوز الا دوشم یضاریک ار دوسح ر ۲ مدر ۲ یضطارار اک یدنوادخ تلود

 او )ردد هدنوب معخ) ردهیءال یفاضا رد هساتءم بیس ه دنول بجو ) ناب فرح

 رد هاب تاود هباس ) رد هیسءال هک ردشاک نوعا تفاضا هزم“ و )ردصم فرح

 رکم)لوعذ» تادا ار ) عیج نانکمه ) تبسف فرح اب )رد هلیو هدف اضاهب یدنوادخ)
 تبحاصمفرحاب)انثتسا فرح لا) لعن فرح هک ) لوءقم تادا ار ار دوسح ) اشنا تادا
 هتل ) هتساتعم کتک ندنس واو فوجا كن اب مصد يیءب ند لوزپ لاز رد ردصم لاوز )

 كلوب هاشداپ ( بکر ت لوصح ) رد هیمال تفاضا هنمو ) ردتفاضا هالعاف لردصم یفاضا

 ) هدنصوصخ (
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 كرلتا هکن دابا لاوس هکو قعلوا ملط طم 4 لح و رک ۳ یرلکدابا كراهاوخدب هدنصوص>

 تاهاشداپ هک درمل ردن ثعاب 3 . رلدوادع ییعل ردن ی اس كد . راموصخ دک دج کتب

 كن الا زاوا یطار و را مدلبا ۳ قارق وق عج هدتاود یاس

 ۳ تو ز ود ند نکتمعاو رو۶ ند رس د اوس با ی ی را دا مه نعد هل.ااوز

 OEE ي3 رستا فطءهدرارب یبک كو لایفاوثاود ٭ هدا دا یدنو ادخ لابقاو

 | ردیس هفیص ب اغا لءف هداعد مف عقوم داب ) ردت س فرح ابو )رد هم ۷ یفاضا هدنوادخ)

 ا قالا و ماد یریدقر دعق او یو را. > دگر دکعد نو-اوایلابقاو تلو د كهاشدا ینعب
 1 ELE ہنی ےک راز دیا نا اهدش ۹8 قسدرب نظا لاو سب)ر ذد واجاو و

 ۱ هک هجر کا هک اا یی ةه هر 5 كهاشداب یداوا مزال هسي د دن تهەلاوزالارم سد هک انفو

 0 رکصا دنا زرد نوساوا عاص ماسال هو درب احد هدم الک یادتا تداع هدمور

 2 ردوخ زوک زو ۲ ےک هچار دوس> 3۴ ی هک نوردنا مرازاٍ هک[ مناوت # ء : هو ۴# را ردیا ادعا

 ۱ ارر و)ر زا اشا جسا نا) ردکءد مردا ندندناوت هدح و ےاکنم عراضم لعد ءاو 3 تسرد

 هدول هدحو ملکتم لارهتسا ید لعق مرازا) نا فرح هک ) ردارنآ ماو یر دەن ردر دەم

 نید فوحرد رطاخ دار دو ردنا) هد هماتع» ها رواک هدمزال ر د یا رر دعتم

 عراضم لد م هدد تاداار اردوسح) رد هال تقاضا هب تک شمالا تباصا

 لوح م دك 9 ۶۲ هزاح هج یر دتر دکعد مہ لبا هدو ندندینک رد:دحو میکنم

 | هدو دوخ )ردعحار هدو > یرعواو ) لیلءا فرح یسبنات لوءةم هحو ) لوا

 اب)راربد هتجز د كن ارم ر فرط فرحاپ جر ) رد هتسانعم کاشت ک هل ءهر واوو هلا هعک مور

 تادااو نیس تسرد) رذءددازرل د دناز هاب) ردیادیک ات تفرط یانە ید داوا نیک هرو
 ك وک رک کا مدداق ( تد لوص#) راٹمزان از ی .رمه راناژاب هلا دملنک "رحهر درب

 هدوس>اما مع ا ارازآ ۳ ی E مال هم صر یادو ناشد رب د رطاخ

 یتاذ رپ هلا 9 دسح هارد هد البو جر ند ودنک لوا هکعدا نامرد هلو هراح هن
 تسدگر نیک دوس یا یر ارم کدرد ۳ هند هلا ز !تودنا مدر ندا یاردطملیجو

 بطاح درفم رھا E دا + تسر ناوت كرر نا تع-شمهزا هک ۴
 لوو هل. كناریهر لامتسا فرح اب یھر )زا مت یر 2 د رعردک ءد لوا

 لدل فرح هکر رد نا هک دالصا نیک ) ردکعد نسالتروق هدنو رد طاع درم عراضم

 نا تفْذم ) تفص طبار فرح هک ) ت دحو فرح اب تستر ) هدتسح ردتراشا مسا ناو

 تسر )رد هنس ان توم ل ر تیحاصم فرحاب لرع ) ردتراشا هجئرو رد هیءال تف ڪا
 لوا دوسح یا (تس لوصح) ردراو تیلابقتسا یو هدناوتارب ز رد هنا عم نا-ر هدنوب
 "ندنوم ند تعش لر :ا هکر دلاربدسح ودفحوب | رز 9 صالخ نددسح ض رم مکان

 توم ءیتامردوهراح هکر ددط سهرپ د در>ودتح نعل لک د نک ۶ء قلو صا هل الع یر غ

 نونو فلا) ردکعدوللاطشروشرف هدنلصا رد هسا عم تک د هدنو تشروت و ت لاوزار البقم # دنهاوخوزرا نات روش همه کک ردیابجویتاذ ما اریزردنوفو

 زرلبدو را رسا ادّیمربخ باغ مجراضم لعف دنهاوخو) ادتبم ناتخ روش) ردعج تادا
 دنهاوخ رد هما قایتشاو قوش هلا دود« فا زراو تبحاص» فرح اب وزرا و )
 تادانوئو فااو )رد هنسانعم لابفا باصصا نالمعم )ردح رم“ ر لوععم یعب قاعت

 لر دصم یفاضا هتمعاور در رص لو»هم كدنهاو+ لاوز) صرصخت تاداارو)ردعج

 ےس

 ۲۹9 ( س )

 9 رو بس در

 قاکو یو

 یرورس در

 ع لمس ناد 3

 یرورهو

 درس نادر

 کر و رسو
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 تخلد ( تيب لوصح ) رد هلسانعم بصنم هاج فوطعم هتمعد ءاجو) رد تفاضا هنلعاق

 ینعډ لسا نلاوز كن رلهاجو تمعن هلقایئساووزرا كتاودو لابقا لهارلناوا ط هتشکر و
 شک سا یتاحت یا (تس)رازتسان رلق داواهاحو تما ینو تك روش ىلع ماغى ؟یزودنک

 | ٭ مج هربش زور دنیینرک * نرد نو اوا افو یی رالزوک به نوهلتآ نالق ینالقی
 و EY دنا ردا د رقد لاقت را دل ەف دلت # هاک هحار بات و[ مح

 زا رد. ر فصو هد: :اصا هرییش رپ درا ها دج ر E هر فرظفرحا ارور

 4 فصو هلا مج سا ا مسا ۵ تی هسأرپ 0 ۵ زنم s2 یوحوا هک ندندیرپ هل.

 :؟ ی دلواییکرت

 ه>یر دقت ءاک هح) صاص2ا فرحار)رد هب هاب تفاضای رب چچ شاوکر د هدسات a س۶ ما

 نیعهدو :یاتقا هعشج )ردکعد یلزوک هسارب وع ؟ نبءروکزد اوک بوروک هک

 ه لس ھعشح اذا هس ر وکز ودنو ےسیک نالوا لزوک ار رک | (تسلوصحم) تسهاک

 ۱ رد دم ا ن و د ندر ود کافی دطووک زدنوک كش لوا یته)راو یه اک

 ۱ هب یاضا بیر ندنعودذوا 5 ۳ند یک رت فصو نیلا هربیش شح یربدقت كوب ) لبع دیس نا

 هلن عارمصم)شع هکرا هدد هرو یرو هرس هدرور ر 2) شش کرا یعشدر و ارز یو و اد هد هریک یژوک تا دزور کاو ایا ناکت یر

 ۲ كن ه-ساراب :a ردلکد ندسس رد اراژ 5 او یان ؟ 2: كعرب هعس> نا اتفا ی ابا اس 0
 ِ 0 AY + ابا ۳ 0 ی ید ر

iz («ارش ض ) E کک و دات ییاطخ یودایا هدلوا عارصم لغ EE 

EL:ا شک در: ها هرزوا عضو ل اصا هرببش بودادررلپ ڪعاو شعدرد هدنرببش ییصا كدترام ہع هرج س یناکو  

 هکر دوب قح ا !) هک در دووب علام هغاوا ذوخ أم ند هدنرپ بش هکر دوبق> Cas ضءبو) یرورس در

 نیک راسدیک رت نالوا ندناقتشم راس ردبش دنر «دناصاارب ز) شمالا تباصا هل یحوا

 | ءاکا ن دیکر فصو یکرلیکلوا یکیا هکر دم ولم نیید هنیع یا خسانع» كعشج هربش )
 | هدنو تسار * هایس یاتفآ هکر هب روڪ # نانج مثجرارع یهاوخ تسار#* شالوا
 | هنس ام كسرابد ردیطاخت درفم ع راضم لعف یهاوخ ) رد ء:سانعم یرغوطو كج رک

 هک رع ردکعد كر راره ) رد- کد ردو قح باوج رد نع رطرش یانعم ید )

 | دتفص كفوصوم نانچ مشج) شالوا عقاو اددبم رد ددع معا هلنوکس كمال زرد فاا)

 ۱ یدمرمخ هسا لجو یربخ هب ) نا SE ھر ٤و رد دنلسق یفاضا

 | ( تب لوصح ) یربخ ءابسو ) ادم باتغآ ) ردنعصت نام هلیلیضت نم هکردلوا
 صرق ردک رک: قلوا روک یک كباژ هک دم كي E نیکحرک بويلد نيس رغوط
 ر 0 ارا ا کک هوش جافرپ ار ز ندغلوا ةایس باتآ
 | هرم ش عب نانچ ےشج رازه هک ی ھاوخرکا ) رالقتاط یلاع مات ندةلوا هایس باتفآ اما
 یهاوخ تسار سر ) ك_سرابد تسار ندلوا هابس باتفآ ردکرک, قلوا روک یک ی

 | رمک,دید نعم ارب ز هدناف لب شلپا مالک لی وط نيد ردلاوج هفوذح طرش هدننهج عم | یلعدیس نا در
 ا هایش ناستفآ زدیاوا قاواروک زوک یک یزوک هسار كم كسرل,د جی نسلکد هلو 3 یرورسدر

 ناد كس هلوعلوا | هدنفشح كنس ان كذب شم الوا لصاو هتدوص2۰ نیید ندعاوا ناک در

 ۱ عشج هلاد كي هلوفلوا نیبد ندعلوا ایضو رو یب باتفآ ردکی قلوا بانو یعا ٹچ
 لوا طا اسد یو تاک نیاکحب مچ كواهزا یکیا کا # ت ءاکح + شما م اهدا مدننرابع

 یدعت ها لواط تسد ) ناب فرح هک >۴زاغا تدذاو روجو دول هدرکزارد تیعر لاع

 زارد ) یدیا شعازوا دوب هدرکزارد ) هیمال تیعر لام) هلص فرح اب ردکعد ین ا ظو
 ۳ رحه حق تبذا ) ردترابع ندیدعت تسد هدنوب ردکعد نوزوا هل مسکو یی 9 گالاد

 (رسک و ) ۳



) ۹۰ ( 

 ندن  هاشداب مع ( بیکرت لوصح ) هل وا قباطمب هرقف یکلوا هکروثاوارب دنتدوب هد رکرپ

 هاذاو افجوروجو یا شعازوا هر ستم ا هکر اردا تیاکح یب رپ

 ۷# دف ۱ تیغ ع هار سروح تم رک زاو دتفرب ناهج ردش اظ داکم زا قا دا یدناش اب

 رد هدکم حج هرزوا یژو د>اسم داکم ) ردمو نالوا SE یینطاس دام ناتا

 دتفر) لاعناهح EE رحرد )رددیاس قا امضا ہط ) رل دا 1 تیاصاراتید دیک عج

 تدش هدن و اما )ردکعد هصغو مغ هدتفا هلی كفاک تبرک) ردکعد را؛دلاط مک

 ه.هال تدرع هار ردءحار هم كولمزا ار یرعص نيش )رد هيمالتفاضا هرو>رد هئسانعم

 بولغاط هلاع ندنزا هلیحورکم كناطناغ نالوا اا یرساو یک ( کو و 21
 ۳ ید و رم وط نیلو تر ۳ نود ناطوا او ندنلاو رس یساقجو روج قد ربدتک

 هن رخو تفر ذب ناصن تءالو عاغرادش۶ تیعر نوچ * یدیا راشعا رابتخا تب رغ راد
 ]هد كس رع فاک E لعد تادا نوح * هندروآ روز ر هزار دنام یهن

 رد ردصم ندنیاب لاعتفا عافترا شابا ؟ییانعمنی د هلی كمع فاک رد هتسانعم ككا

 رد ردصم هلی كنون ناصقن )ردتک.اع دا مع رد هم ال یفاضا هتالو هنسانعم لوصح

 ردکعد یدلبا لوبق بئاغ درفم یضطام لعف هلرعف كه یاب تفربذ ) هرزوا ینزو نارفغ

 دنام ) شوب عی رد هنسانم للاخ هل رم کک كناه و هل مسکو یکف كلت یهن )

 لوصح یدلسکا کز هکنوح ) تکو لوصع) ردکعد یدلاق باغ د رقه یصام لعف

 رلدد ر ونکروزندبلاج ره هد رشد یدااق شو ید ء رخ یدابا لو. ناص ةت تکلم

 3 واوا لصاح و نداناعر لوصح ار ز رلب رد رتسوک مو و لغ ندجاحره ع )

 ٭ دعط # نوا د E سد یدیا رایدلبا راز هتکلم ی ربغ ندنلط هسا ران وب

 سرداب رف# شوک ید رغاوح تند لس مایا رد وک ٭ دهاوخ تمسصعء زور یرداب ر هرکه ۳

 تدح و فرحان رکتت فرحایو ) راربد هری شل ر 1 هند دم یک نیاز و فصو

 مجار هب هک هد هک ره ییعاف باغ د رقم اتفاق لا دهاوخ )رد هتسانعمیق تفواضا تبدصم زور

 فرحرد ) ماع باطخ وک ) ردتصم زور یئامز فرظو )سردابرف یوعقمو ) رع هرات
 فصو هيس ادم یح“ درغاوج ( هلص فرحا ) رد دنس ا۰ یف قفاضا ED ماا 0 رو

 ردکعد سرود یس هلا ی رد طاح درق» صا لوق شوک )ردصم فرحاو )ردتکرت

 هدنغود | رغوا 4 رب توشود شدار هنشابعل هدننوک تبصم هک فسع ره( تب لوصح )

 تیهائرو تعالسو انصو قود یدهب هسٍوک لوا سوسک یجسارا هدابرفو هثددم

 هرزوا تمرحو دک ر ره هدب "ام ز ر وضحو تعارف و ن واعءو ئ نیعهو

 ردصم فرح نسا یسردانرف هلوا ت تیععو سردانرف کره هداتوو جاتحا اکس مات لوا

 هدب شاو یدنع سد ر واک هد هاف باش لحر دص ناوج ردشلبا نط نيد

 هقلح دن # سوگب هقلح دوش هناکب هک فطا نک فطا * دور یازاوننرا شوکب هقاح

 مولعم ) ردکعد یهفلح ینلوق رد کو فصو شو هقلح ار ز )ردهیاس قفس اطا سش وک

 ولد هل وا قرف را رد یتاال وا رداکا هدم ور هک ندنرلنالغ وا شم و ین دل وا زات

 هدنو ندندزاو )بطا درفم لابعتسا ىد لعد یزاوت) طرش تادا رده ندزک را3

 هرکصاد زاغا ) هنساضعم اذیا ردکعد كمنجلا هرزوا یزو تیعر هلا ا دیدشدو 9

 ۱ روانو زاب هدیرورمط توو نعل هلا شش وکو یچس ه هلحاعم ن نسح هلولح و مر رکو اعم هدنمانا

 ۱ ندر رھ ر وک هقلح لزق كنب دیش رت رو رسا 2آ م ورا

 یرورسو ىلع دیس نادر

 ید یناکو

 یر و سس در

 یزورسدر



 یرو دز

 یر
 ردیک ندندیور ) ردباغدرفم لیتتسم لءفدورپ ) ردکعد كس نه ثخ وار دز اجد هع هد هکف

 شع زاب نیلبا قاقتشا ند نتفر یدورو شع 4 نیلبا قاتتشا ندنتخاو یز او )ردکعد
 هرکصا تاب فطا هو ) رددنلببق یظفلدیک أ درا و رد وقم مدقه كوف نکفطا )

 ءابهزاک ) لیلعت فرح هک ) ردکعد هلا ا ا ردو

 یعبردع راض ء لە دوش )هسعک نیلوا انشا عر رد هتسانعمدان هل مک فاکو یرسک كد رع

 شوک: دال یربخو رع*عجار هب هناکیب دات یعسا ردکعد هلوا ندندب وش بئاغ درفم لود

 یککولم دبع عب یکلوق شوکب هماح ( تد لوصح ) یربخ یدعبامو ادم هناکبو )

 ا ذ راج یب ر دیک ندکو باق كسردبا افج نویانا تاعر یتعی كس نماشخوا رکا

 مظعل یتعب هللا فطا یدما سپ )ردیک ب ودیا ك ر نس بویم هدا هک هروج لصاح

 هل وا .دناکس سکره هکلوا هرز وا كلبا یلصاح هلوا كش وکب ه-ةلح هلاک هک هلا لی و

 را یی ساح ردیزور » رایت لمأن ش ابا تداعر ییتعنص ندضلا لیگ هد ۹

 تدح و فرحا یژور * نود رف دهعو لاحد تكلم لاو ز رد ددناوخ یمه همانهاش

 كس ودرف رهاظ دارم ند همان هاش تاک هد وب ردعجار هروککذم هاشداب ئ ربعص وا

 دندناوخ یمه ) یدلبا رکذ هلفاضا نوصکنآ رداوا روهشم هلسا وب ارز هل وا یسهمانهاش

 لاوز فرط فرحرد ( لعن رط تیاکح ردکعد ید رار وفوا
 هرزوا یتزوںاھ زد درد ردصء

 رد هلعاف ل ردصء یفاضا هک )نددت وواو ۳ وجا كس ارم ی٣د ند ل وزب لاژ

 یدنا وا ناب لصفم هدغناس یر هصفن ود رفو لاح ) ردهیمال یفاضا كاعحو )

 تاک اعص یدرونقوا یاک دمانهاش هدنساحم تاهاشداب ر وک ذم نوکر ( بیکرت لوصح )

 هه لاوز هنتتطاسو تکلع كهاشداب ییئوقو راهق شک كنا نع هدنصوصخ یلاوز کلم

 یسارو كن همانهاش ود یداوا هاشدا سا سام ملنرپ نودرفو یدلک

 هنوک هچ یهاشداپ ور, تشادن مشحو المو ما نودیرف هک دیسرپاركلء رزو *یدر ءدرونتوا
 حرش یو ون ماها هدنو اما رد هنساعء مادخ هل را کف لكنيشو كناح م> ۷# دش ر رقم

 هل بصءد و هم دح نم دم دخ و هل بص »ت ن م لحرلا مےشح ) رددامح لد روی هد اب لح سم

 هبیشک لوا هيلا تم دخ هیصعت اواو 1 | بصحآ هب یشک کرد د E جم ا ن )

 یدلبا صا رک اھ هک ردب منح یک مض نود ر 3 ( ۵. ۳ دا تص 4 ۵ 2 ترم حس

 هدننموا ل.عط ارز یدلبا هدب صدا کاک و نیا تمدخ هک اصص یدلنا تمدخ هود رفو

 سکر ھ ندتهح لوا یدردا اله هسوک یکیا هدنوک نوګا كرد نس هنالب , کیا نت

 a ید رولغص ه:غو نارق نیتآ ی نودیرفو )یدردار و )1

 نوکر سا ) رب داوا سد ہک اھ ایعیجو یدلوا عج رفغ دنا ندتهحو ید رولوا

 روک ذم یداوا هاشداپ بوک هنت نودب رف ورلیدسک نیشاببوصاببو دنا راغلیاهلفغلا لع
 هر یسودزف همانهاشو هنگ رات یقوتدم ؟یدچ نی دیاداع نيل صفت ردیلمح كيالبزاب هدکشراوت

 من رب نودی رف هکیدلبا لاوس هلاظ هاشداب یریزو ( مالکلوصح )نوسابا تعجارع
 ر رقم هع قاهاشداپهن رزوا یلدا قولیفادخ و یمسح و كالهو هن نخیدا هدارهاشسک یو

 هگنانک [تفک * یدلوب رفظ هلهح و هن ههاشداب تردقو تع >اصیک لاو یدلوا

 تادحو فرحاب قلح * تا یھاش دار دندرک تیوهو ا ,in قاح یدینش

 فرحا )ردهجار هل ودب رق یو ٍِص وا العتسا ف رو )اردک ءد قلح ل واب ر رد هنعول

 تیوهت ردکعد رابدلوا عج هلي ۳1 كار فاک ۱ لا د رک ) فور مد ب ہصءا د )تسمحا ہص ھ

۱ GR CRITI RETRO FTE RR TIE IRRITANT aT FERE aki ESL EE 

 ) لیفت (



۹" 

 ردصء فرح اب یهاشداب ) هنسانعم كمر و توق ردزدصم ندنسب واو صفا تنابلیعفت

 لدتشواهدرب یرغندل واو لدتا هد سلګو ندباک هک نیلا ید د هاشداب (بی ر لوھ )

 س ) رلردلیا تی وعو رای داوا عج هه رط بص ەت هنن رزوا كلا قاخ كولب رب هلوا كعد

 ندنتراسع یدیاش هک نان ا کكهاش دار , یدلوا:اشداب هل هج و وب یلصاح یدلوب قاهاشداب

 ندعآدرک نوچ تفکر زو* رد لم )وا هلی رط لهاج ن اوس كرز کردو

 3 یر ادن یهاش 11 د سس ر Ka کی ناشر! ارحار قلخوت تسه ا شدا بحوء قلخ

 رد و قلوا عج هلنوکس كلاد ندمدآ درک ) لیلعت

 لوعفم تادا ار قلخ) ردص« فرحاو ) ردتفاضا هلو عقم کالعاف مس ایهاشداب بحجم

 ردءطا دروم عرا صم لع کیەو یسنات لوعتمناش رپ و ) لوا لوعفم كنکیم ق قاخ)

 . یرورسدر كاب قلها شدا رکم )ردعسا هنسانم وزراو سوهو ادوسرس) رد هنساذعم ی :ویرکم
 كس نعو نیسز اشوط بطادرفم لرقتس 5 یراد) شابااطخ ندشاب نیبد ردق وب

 هغاها 2 , یسالوا عج كلغ ی یدید ريزو ههاشداب ( بیکر لرصح )ردکءدردق وب

 رکا نهد رد و كادوس قاهاشداب رکم ناشدرپ نوڪ قلخ نسردبس هتطاسو

EBLتاب # د رج اق ن ندتکلم و کود وا قلخ هلاروحو ۳ ۳ هساوا یسادوس ت  

 ع راضم لر ۷# یرورس دن و ا ناطاس هک ۶ یرورپ ناب ر 1 شا هب نامه ۴

 ناطاس) للعت قرح هک ) یک رص رغ ناجو ) یحرسص لوععهرکش ] بطاس درفم

 هکر دکب لوا مھ ( تب لوص ) ردصم فرح ا یر ورس ) یربخ یدهبامو یوم
 كارورس هل رکشا هاشداب ارپ ز نیس هاما هی ر هلاعر لاک یت ) نیس هل هلاح یرکش
 یرائارد هلا اباع اعر ۳3 و عاقحا ت :طاس یاب هکنوح س DE هاهاشدا و

 تف ٭ رک كليا تر عو تمرح یلکد یتیداوا نکع بوتوط هرزوا تباعر نداکوکو ناج
 یش ا 1وج كايعرو اب میس هکر دد هر زوەاشدا # تساح تیعرو هایش ندماد رک تحوف

 شا نکا سالود E د آ.درا ور اتے اب لدتعار هاشدا تک 9 ردن

 رکسعهن رزوا ےک TEN لدعەھاشداب هک ددرزو (تیکر لوص ع *٭ تسنودره نا

 مغسول وا هدوساو نیما تو هراس ےہ :SI ا رڪ نعفشو تجرور) هل وا ۳4 کر ترو

 ہدکتسوا سد ) قو هل . یسکی ۱ لوک نم هوا و رز هداروصح بودارار 9 هدننکل مهصغو

Eمرا و هدحر لاط وروج گر لصاحردارا رو 9 دا  Eطاس : Eفر هکعت  

 لیفت يد لود * یناب وج كرا زدیا هک *یتاطاس هد ر وجات یر ردشلوا

 یس زال یانعم یلص روج هند روج رد دنکن مسا یک فصو هس روج ) بنادر

 یل لهف دا )لبلء فرح هک ) رددنکنریخ یاطاسو) ردردصء فرحا ییاطاس) ردلاط

 مجهدیکر هلیممیاب و مج ناب وج)ر دکعد دروق هلیمحم یاک یکیا ك رکر دکعد لک لیقتسم

 ردکعد قلناب وحردصم فرحان و) رازی دیعارهجت رع رد راکدند ناب وج هلب رع یابو یم
 نددروفارزرم*داقلهاثداب اظ هل)ر ات قاعاشداپ س نالوا | هدر رج (تدلوصح (

 ht هکرب نو و دروفاریز ردسک ینلنابوحلدروف یلهاشداب تهی اظ یلصاحزاک ق اوج

 دوس ید: کن حار ضمد )ردقو یراتخا هد هكا تیعر كلاط كل ذکر دوو یرا.تخا

 ر وہ بوئوط تد> و فرح سا كنيناطاسورمخ اک | هلتفاض ایی یا طاس ڈو ومسااک ایروجو

 یع.یندنک لامهتسا فلک: هفو تععساذک هرکص شء ددوشذ اطلس هش روج یە هدام

 قاوا تدحو فرحاب یناطلس هثدنار روج .دنکن هکر واوموا هک شعد هرکص شعدازاح دوش
CoD ) س ( 



 یناک در

) ٩۸ ( 

 بارعا بولد لاق نازو و شع د نایا هند ر وج ءاش داب رب ندراهاشدا, یتسانعمو هلرا تعا

 یلوهقم هللا ه ر دصم ءا یاطاعو ىلعاف لد: کارد یيیکرت فص و دشا ر وح هکر ید بودا

 داربا باوص از یک تكوب شعدهلواروج یدک هک هسوک لوا هادا تنطاس یتسانعمو
 نت :اوارک ذنوحما کات انا ین e هذا توانو ملا. .ط فالتخ انکیل ییا کاما

 تدحوفرحا ی هاش داب ۶ دکر شدوخ كالمراود یاب * دز کا طظ حرط هک هاش دار ۴

 رولوا هاب تفاضا هاظ سد رد هتسانعم سا او نوناق هدنوب حرط) تفص طبار فرح 9
 هدن و یا ) یلوعقم مدعم لظح رطو) ردهاش داپروک دعلیعاف باغ درفءیطام لعق د:کقا)

 هنیوخو)ر ده زاد یفاضا هکلهو )رد هیمالیفاضاهراولد)رارردل ا هک ز هکر دهنسانعم ساسا

 یدابا عم ةو علق ییعدیدرابوقو یدزاقرد تناغدرفم یضام لع SD هیم ال

 یلودقم مدعملدنکب یا و) یربخ-دکیادترم هاشدای)ردکعدیدابا بارخ ویدق- یلصاح)

 تداع یلط هنعلخ یکم ینا هلاص هلاع قلخ قنوناقو مسراظ هک هاشدایر (تس لوصحم)

 تنطا-- اط ار ز یدابا بارخ یناتو ساسا كن راوید یتتطاسان و ییکلم ی دنک هبا

 رد هنا یفاضاو رد هنتسانعم نوغااصو تر او یر حارش ضهب )زالوا ماقو تباث
 هلاع قاخ یلط یتانعم نود رداکد مزال قلوا هاب ںودیا ضرع یس ص ءاو شکد

 ضراءا هدننس ا کنول سبردشءدرد سا۔او مر ح رطلوا ندو شید هلا حرط

 هنوعفم لردصم سپ ) ردیسا:»هردصم ابا حرط ےلاع قاخ یلط ار ز یدلوا عقاو

 هلط یب یدقارب یتلع لظ هک هاشد اب رب نس اعم كلوا ع ارسصء)ر ولا ندنلبق یتفاضا
 ودنک شداب لوا هده ج ییسانعم كنا عارصعو ) شهدا داش  ونانیید یدال با داد

 دان عبط یفاوم حان زو دن ار کالم *رد دانی ۰ 5 یدزأق غانا كنراوبدق :طلس

 قفاوم هنء.ط كل ظ هاشدان ید و _ت كعص ار ز زو ییعل # داتس رد نادنزب و ET ودنب

 قفاوم هنلطاب یر مالک رب ز زو سپ یدبا قوام هر زوا روجو لظاربز یدلک و

 روض“: ندنگی دلی وس تش ردو تک هل وړ زو دوخاب و ) یدلواروض ع: ندنکی راک

 یدردنوکهنادنزناو یدروی دنیودیقهرزو سا) ردنةلوا كزانیلکوکكرباکا اریز) هلوا
 مه وع و د ا ا ناطاس معن هک دماینر یسب# یدلیا س :>ینعل

 ی.انارورمنامز قوچ ید یدمهکق وجنوب دهابنرب) قوچیسب # دنتماوخردپ تالهو
 كنينب) یدشود هللا یبس تقاضا نو ردکعدرالغوا یدیآ نی هد:اع | نب ) نافرحهک )

 هدشاخر) تیحاصم فرح ابو هلص فرحا تعزانع) ردرا هیمالفاضا هلاطاس كعو هع

 یضام لعد دنساخو) دیک ات فور دن اخرب ) زدردصم ندن اب هلءافم تعزان.) قادم
 1 هدتمواعم قلعتم هدنتسارا) هلص قرح ابتمواعع) راد ەل او باغ عج

 رلیدهز رد: اغ عج یصاملعد دژنسارا) ی رص ED ی مصر لوعفم كدتتسار | هام

 ردکعد ردادو رلردت-ا ردیلوعفم 0 هیمالرد كلم ) راب -ذباابهم ورضاح عا

 یرالغوا ی ع ر 8 هاشداب هکر دمسک نامز قوح هرک صدد :سدحر زو ( تب 3

 رضاح ی جد راب دلقراب رک ےل نوح“ هلباءمو هلاء» كنيغاج هاش دابورلب دعا ق اتو هدعزام

 هدمآ نا وا لواطق تسدزا هکیموق ** رلبدلنا ا :نکلع كن ربا ندناورلیدلبا اهمو

 یورو * تدر رد سشذرەذزا كلمات دند رد دودو داد 5 FRE هل ناشورپودوب

 را شلو ارا" رب ندناح هدم الاب )ةا لزاظ تسد ) تّفص طدار قرحک) تدحو فرحا

 فرح ای ) دن ادعف كرو تو ندا لفت ردردصم تیوعت) رد ینیداےم نداسار) 1

 | سس زا ARTY ٩7۰٩۰7٩۰٩۹۰٩77 حسو

 (لیلمت (



(7 ) 
 حس

 بول وا راربب ندا یسیدسعتو مط دل اح هاشداپ هک موق رپ (بیکرت لوصح ) لید

 عج هلی رژوا عیب یدا را-_ناعاط هد رط رهو یدنا رلغابا را.تخا ترغبوداراب 7

 تا كلمات رلدا وا ربهط و A )رادد رو ت و و تفاوت کاو یدلوا

 هنرزوا رهداز ۸۳ تر * تدک  ررعم نانآرو * رب دلا ندا قت -<اع ی۶ل یدهبح ندرت

 نعد اب * E متسدراداو روک ی هاشداب # هو ط ۳ ر رفع

 فصو تسد و رط و مس ) رد هتسائعم 71 هل. كلارأور ( عجار

 ید راه دا ؟ مادخواناعر راړ د هنال وا دلا لا كنك 7

 یفاضا یه 0 ور ) ردندشا هبق ی ارضا ۳ تالعاف مسا ق -قاضصا ر ني a سا۵

 ۰ قیصوت بیکرت ر وآ روز نشد ا هدننوک ندش رد ردصء فرحاو 8 سا: ف

 تدسلوصح )ردکعد بلاغو یوق و رج کروز ندندیروآ یپکرت فصو روآ
 تارطضاو توش یپج كنا هروک اس یع) d )وا هرلتا وا هد لا کشد

 یھ دد شو ے Ç2 هدنتلاح ترو رضو تدش یسود لا نعل ردنسد بلاغو کک

 * نيد نیا مصخ كنجزو نک لص تبع راب * رولوا ید یرلبحورا داو هی صاس ال
 لرد صم ییفاضا مەخ كنج ) تیحاصءفرحاب * تسرکشل تیعرار ل داع «اشنهاش هکناز

 ردا,لعت تادا ناز ) ردليتسم و ر: ننام نیا واورپ 8 هلا زمه رکن عا )رد هنلو ءفعایو هنلع اف

 یربخ رکشلو ادم تیعر ) ردهناس لداع هاشاعاش) نا فرح هک )اد لحال

 ندنلادح و كح لوصح و هللا دونشو> وا طرا قیعرییع) ( هلا هلعر ) تل لوصح)

 تل رکش اعر ههشود لع ین نع رد رگش و ییعر كهاشدا لداع | ارز ) روئوا او, یو عراف

 زرواوا روابورمءانو رگدشب 1 بونود هزسوا ها ادا نو مزال هل یس یلادع ییصاح ( ردا

 یمجع مالغاپ یهاشداب 1 تاکح * راردا دازآ نداد ۳ هبراخی هاشان د تور و باوج ھه: :سدو

 کا یو تشک تثعودو هدیدنابرد ۳ تا رد

 مالغ) تبحاصم فرحاب * تور ۹ مارآ د ۲ تفطاالم رکن آدن دح داتفا ۰ شاد زا

 اکو یو یرورسدر تدحو فرح تبسذ ف 1 او )رر یمع هيب لد رد "اب تقاضا هب یم ك و

 ساق )هنسانعم هیس ر دیک هلبا هیلصا ءو یصق كرع فاک تشک ) رایدلیا تباصا رلناتوط

 هر ڪنا رر ماشموباما یدیا كابا دارا تدحو هاب ررپ هرکصاد را هدتشکو هدیمج
 ردادیهربخ هلو )دوب هدد لوءةءارد ( ردکعد جد کند )ادام مالغ )رد رومثم

 نل شک انص لابعتسا ین لعق هدومزا ) رده مال یفاضا 4 ت ) فوطعم هب ارد تو

 یدلکیاردر دصممسا هلا هاصا ءا یراز ) ARE ہلگاردر د صم ےسا اک )شاما هر

 ردعسا هل.هخ ك ءال هزر )ردکعد یدلشابدرک زاغآ )شماابا تباصا رادر دم وات دوام

 رد هنسانعم تعالم تفطاالم ) رد د | ماصعاهدنو ندمادنا رد هشعر هجا رع هسانع ھهر د

 یرومسدر هلا هلوک رب ل د نعد هلا لوق یم هاشدایر ) کر لوصع ) رد هثعانعم رارف هدول مارا (

 شح والب كنیتشکو یدبا شع روک ابردیربغ ندنوب مالغ ) یدیا شمروتوابورک هب یک
 دا و ی٥ل ىداشاب دکرلکداو هلع سد یدبا قشر هب یک لوا ندنو یو یدیا شک ا.ص

 هکر دا وا ندعتوط زکدانو ندنفوخ قاعوبا یدشود هثعرو هزراهنمادناو )یدلشابهاغفو

 یدک ینناغفو دا رفو یس همر د ی لصاع-یدعوط مارآو زا رق رلب بابا تعالمو تط هک وب

 نو روس ارد نعد )ىدا شمهرتوا هانی لبا لوڏ یر هاشداب ر هساوا هلئد> وءاب )



 ی در

 یک در

 یناکو ى د ز

 یرورسدر

)۱.( 
 كنب دنک هک هلءالغ یم ر زاب لاوحا هاشداپ رب ) یدرولوا كبد یدبا شرک هبیشکرب

 ر دعراق واز یلامشماذنسانعم بوبح هدم و ترع م الغ اکو هیشاخ تولد یدبآ یو

 نالوا طو میرطاخ هاشداب رو )ردرهام بج هد 1 وس تاندنعنیبد رده رفاک | هلو

 طور ند کر ارز شتک هجر هدش د ید راشه رک هب یک هلا راکتمدخ مالغ یم لب لیدر

 هل.عف كنبع شع ) صیصخت تادا از ) * دش صغ: 1 زانو طاخ
 ردکعد و هللا هل داص ندنباب لیعفت ردل وعد مسا صغ ) هتسانعء تایح ردکل رد

 هدانز عب ) یداوا رک ندا یسافصو شع كهاشداب ر ندنفیدل وا هلوب مالغ ییصاح

 ینردکو ملا كهاشابو قبارطضا كمالغ وب تشکل ها * دنتذاد یمن هراح * یدلوا ]اتم
 یردکو ملا كهاشدا هکر ایده هديا عقد یتغارارف یب كەالغ اخ ریداب هراح کا عفد

 راشم ب وس دنازو راشم زا دناز راتتوط ن وګا تدحو بوزان هزمهر هدهراح ) هل وا مفدنم
 فذطا اطات اشدان ی مد :ک س وماخار وانم اه ر درکا کد ول شک نآ ردیب يح و

 طاتیاغ ( هسوکر | ادو لقاعاو هلوا نیکح لهاا دا متدحو فرحا ی کنج دشار

 و ؟ا یدد هشاشداب دیاراو میکحر, هلبم دیتشک نلصاح ردکعد فذطا لاکرد هبم ال

 هکندبدءاشاب نها مفد غل رارق یو بارطضاو یهرازو هب رکی عل نەدا سوماخینا ن
 N سرب ی تا اس سام تا یاس مع /

 دور کن ۴ سا ومد روح هطوغ دنجیراب د.تحا دنا بردار مالغا دومرف 2k رده ط) هلت ام

 رارق دو تنش دشوکب دمآرب نوحتخ وا تش َ ۹ دردتسدود رهدددرو ) عن یوسو

 1۳71 نا IEE انا )لو شم ت.داارار مالع)ر دلیلعت فر> ان*تفاب

 قلاط هر و.ص دل عف كني هط وغ ( زدکعد هڪ دنح ) تدحو فرحان یراب) 4 ص فرحاو

 کد ییدحا ارز رد زا یدادسا 4 رهط وغرد هتسانعم یدحا هدنوب دروخ )رد هنسانعم

 رب د یدحما هطوع هلا راتعا لوا رسردک ییوصدر ؟دهن زاغوب هک دلیا اهطوعره مو رد وص

 رلردنوط قیحاص تنالغ وا دف رکب س دوم ) ردندالم و لس ےہ زا هاشا هدس یلیصاح

 ردنمود یکهدنوا لاجد) هنسات عهای رد هایم فرح یزد ) ردکعد هل , هللا یکیاتسدود رهب)

 ۰ ارش ص ەد ا 0 نیو هرژوا یزو ناع شود ناکسهنرب لاد هد راف سض ەل

 لار E شحاف ياخ هساا هلو رکارد دا م رلناوا ن -ک ان هکر هاظش <د نکاس

 شعد ردا وه یضام لععف تخم وآ ) رد کعد یدشیاب E تڪ وا )ردت

 شابا ضرع هلهجووو شعد یدید مولع- یضاملءذ بودا افا یرورسو ییعدیس نیا
 ةا عم یداصا رد هتسا زعم ید ڈدان هدنو تګ وآ ارز ) ا تاصا هل یساکیا نکا

 هیارد یالغ کات ید روی ےکح ( بیکوت لوصح ) هلسوت فرح هزمهو تدحو فرح
 رلبد وط نیحاص سد )یدعیحو یدلاط هاب رد هرک هجر ید ید ا هطوغ هکر رایدنآ

 هئنسوا كد روح یدتشدا دن هود هل هليا ییاراید رو کس هاب یت هنناج یکو

 دارفو یسیرازو هب ر ؟یکلوا یصاح یدلو رارقو نیکسو یدرونوا e یدەح

 ههاشداب یب نساك هحن رد تفك دماهدیدنسد ر ےکحیأرار کل٥ .* یدل وا مفد: هام و

 هدک ری دوب هکی دلنالاوس ریکحو یدلک ل وبتم یسهنایکح ردو یسهنالفاع عضو كوكح

 9۳ :ےہھ ا یھ ارد ردو دو هدشحم ند ف رع 2 ع وا ت د

 ض») )رک فرحابو رد هر مال تمالس ردق * دب اراتفر ۳ تد صع اکدناد یم ک تشفاع ردق

Eeهیهالتف ام ردق )یک یمج م الغ مب ) ردکع د تالذکن ین ےن ردءهاو قش  

 ( هدنو )
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 هلص فرح اب ) تعص ط؛ارفر حک ر) تد> و فرحا ی ی )رد دارم توک ندبفاع هدو

 ند راک زور هدررب ی ؟ كنو اما ندناب لاعفا رد ا ٹنوم د رقم لعاف سا تدصم

 ) ا ا هلن دح ویاب ج یدیصع ه درا هست ضع؛ ژرید هب البو تګ نددرا

 رب یزد تک سد )ید سماغعاط نع قلوا قرع ع مو لوا یدد نر

 هر تگ هد-ک یداو صالح ند هلواو ید اطینذا قلوا قرغ گندم

 ناصر هکر ولپ هسکک قردق تیفاعو ترم رس نیل وب هت یدلب ت مظع ینمرووا

 رار دلبا ص.ص منه هل ددام رابع نی:ےدھ حارش صع )الوا شلواراتتفر سس

 لوف داد یسک تیفاعردةنینعح»)ر دنساا قدوا ےکح لوق دقت نکل لہرا تعا هصح ند ص

 دز سس حد 8 0 A و
 یرژر شوخ نو>نانار رسیا # هعطد * شا ارش نیلبا رمسفن ولد هو هاا ردو ف ءا ن٥ یا

 9 یردهت)ردفو دم یدانء ادل فرح یا # تساشزوت كيد زب هک نا تک قوشعم# داغ

 ناع.ش هون رع هک ردکعد قوط هلا هلو مع ءابو کا كئرس رس ) ردگعد ریس صع یا

 هدد ام كنك اسواوهکر دلو افورعم) روناواراتعا هلوهحو هدو رعم او واو هدول مگ رار د

 مات هک ردلوا لوه ګو) نیس هم با عابشا م ا یهرسک نالوا .دنابقام ك: کا ءابو ف رک نالوا

 هګ رع هکرد هرا هل. كيحوح ) هلا نوح نان ) ردکعد اکسارت )نیس هل عاشا سعد

 زا دیک قرح نونو ) تن فرحابو  هسک گاو ی هد كن ش زرد رعش )

 ةاضا تسنم قو ثعم )لر ؟عد زغروک ندندبام لیع:تسم ی ف دعا )ردکعد یکن ا

 رج هل رم سک كنار تشو ا راس . ررکم هکتار د هک ۳ یرب دقت AO رده مال

 اکسنیسلک د جا یکم: یەو ) نیسفوآ a ءک لوشیا ( تد لوصح) هنسانعم جت 5 ردکعد

 ردع وعو قوشعم من نکیل نیس ر کی کما هپ را ندکعاد و ینا زر وک ش سوخ کما هب را

 یغا هرا اکس لعاح ر واک سوح اکیا شوخ اکس ییعل ردنیکرح هدکتق كس هک سیکل وا

 فارعا دو خزو داریشهب راروح#ر دماسم ےب مجاتشو جا "آهک ناما)رداکد ل وقم ندکفاذ وت

 كن ءاروجو كروحا هلرص كناح روح نارو> * تسنشهب فارعا هک سرپ نایخزودزا#
 تادا بودا لامهتسا هدنماعم درفعء اما یب ۲ ینبدلوا ىج كنءارجو رجارج ردیعج

 خزود) هلصتاداارو) ردتس فرح دن قاب شیدا

 ردع كراودر هددسارا مج هنح یا رعا مهج ی حول ردوماط هلک كلازو ی <« کال د

Eهلا لاوس بطاخحم درفء ما لعد سرپو ) هنسانعم خزود لهاردیءج كايخزود  

 هک فارعا هن رب روح ٽن ج (تسلوصحم) ریخو اد٠ تسش ھڊ قار ء۱)نام . فرح هک ) ردکعد

 لاّوس هخزود لها اما ردخزود فارعا تبس هنج یا ردخزود رد هدس ھهج هلنح

 بنا قوات کر دراو مدآ الثم ردیفاضا روما ایج ماع لاوحا ییصاح ردتنج فار ءا هک ها
 ا ءاردنایزو# هدنناب یتاواک هک ردراو مدآ اما ما ) رتسا ی سا نرو رز وگو نحر داب بوینکب

 متچود رک زا ا * ر رد شراب کا نایم تورو چ تب #* رد کوب هد هد هذ رباسو

 ق TEE ه.اا فا ءنار از > وم نايم )رمخ م دوم تسقرف * ردو شواظتا

 هد هنس ه دنع نعل رد هنس ا: ء ناب رو )فرظ فرحرد )ردءحار هنآ رع سراب ) تّفص طدار
 نش ەئا 3 00م ) نا هدنلصا هک ن9ا د ه رفا )راو ی <>ا قلرا

 هتاف باب ردوف رد ) الهتعا قرح 7 )ردعحار هک نالوا ی4: ہلا راثم كلا رعص

(EN 19 )هک :س هکلپهدننبیرادلدو ران هک هددسارا كیهشع کل وا ردر اوتوافئو قرف  

 هدااصونیع عب یمرلک ییرولک ناناج هکر د هدورف یرا ظ2ا مثچ یا هک لبا سیکل وا هلوا
a Or E ESA Seاست  
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 ی توت

 یی“ در
 یاکد ر

(1۰۴ ( 

 هدلا رس تذح لواارز راو .ظعقرف هدنناب هت نالوا هدنار ج صع هلا ےس نالوا

 اطخ هچاررد نارزو :EE رادجات رره * تراکح * رد هدنامرحو نارع* خزودوو

 تالداع ا لوکس س كلارو هل زادت كو لراه رب (* 7 هک ی دد

 یافلخ هکت یدیک لوا لوا یبات نوتلا عصرم هکر دنوچکا یکیدد رادجات )رد یلغوا

 نحره (بیکر ت لوصحم ) یداررک دنیاد لوا ندناو ) یدیک لورا هللا مهتتم هد هیمابع
 ` تخم کر کم درو سبح هک لدروک ییساطخ هل كسارزو كکاباب هک رلیدلبا لاوس هرادجات

 نکیلومدرکن مول» مولعم ین داطخ تفك * شعا ساب | سبح اح یتیژرب زو یسااب هديا سولح هنطاس

 ییاطخ * دنراد ی اک داتعا مادون رو تناك قاتا لدرد نم تب :اهم هک مدید

 فاک نآر حس رد هل انعم قوخ هدلول هل.عف كيد تباهم )رک ا و تدحو قرحاب

 ( بکر e نامزو نا ر دکر شم ظل دهع )ردکعد تاتو دح هله كيرع

 مفوخ مب هک م د روک امام دابا مولعم اطخرب ند رلنوب هک یدید بورب و باوسج یمره
 شیوخ درک مب زا هک مدیسرت * ردقوب یراداتعا یاک ها ملو رداغو دح یب هدنرللکوک
 ردوقروق مب) نایبفرح هک # دنا هتفک هکم تب راک ار امکح لوق سب دانک نم لاله دصق
 لاله د ص5 ) رد ردمال رتفاضا رد هنسانعم ررض هلی كم فاک درک ) هنساعم فوخ

 هکر درم ره (بیکر ت لو هحم) ص ص فرحارارا>)رد هیم ال هنءورد یتفاضا هنلو هةم لر د صم

 را هیلبا دص هک اله من ندنقوخ یراررمط كن رودنک هکمدقروق ندنرلقدلوا هل وب رانو

 ورک نازا# هءطق * رد راشد هکمدلبا لع هل رالوف ینعد) مدلغب شیا لوق كنا مکح سب )

 هک رک ) ردکعد سک نازا عد نازا * كنجم ییاریدصوا وچاب رکو * ےکح یا سرب درت
 ردباغ درفم عراضم لعف هلوکس كنارو هل زص كتسو ات دسر ) تفص طبار فرح
 لعف هلیصف كنان سرت )دیک ان فرحابسرتب) ردهجار هسک نالوا یهیلاراشم كلا هدنتک یلعاف
 یرع وا هیشا تادا وح) تیحاص» فرح اب ارد فة ندرک اورکو )ردبطاحت درفم رها

 اح ارل بطء )رد دیق هرابعو اوج )ردزوب دص )رد ەجار هسک نالوا یهیلا راشم كلا
 هدول نار ( بطاحم درته عراطم لعفیآ)دک ات فرحر )رلشعوط د: 5 هنلعد یار هلا دوا

 هکند هک ل لوا ) تاب لوصح ) فرط فر >ایو هلص فرحاب و جگ ) رد هتساز یو ك رشفح

 ا کاور او قرود ند هسع ندا تشخو فو ندنس نعد رفروق ندنس لوا

 ه دشاوص یصاح ( ك سا رداو هکابا كنح هلا یک كنازوب نعل كس رشةح 3 دکنح

 هلوقو روز کر ز هلا فوخ ندن ندا قوخندنس ۾ دکسدا بلاغ هر د سگ یک كنازو

 نیلحا زوب ی انعم كلوا عا صف ) لو هللا رکمو هلح نویلو رفظاکتس

 تااغ»دکذح هلا هس ؟ نیاتازوب اضرفو ) شمالک یراقو ند كسرواک یراقوب هدکن> هلا

 * تاب مش لاکتع کر[ نر ام رک نوج هک نسلغ * شتکا هنر رفع کل واد
 نیسهرمروک قتشم ندد رند )نعجن یراکنا ا تطاخحم درفع لابعتحا ین لعف ی

 رد روسو هره هن ګ رع هک كتج هب رک a فرح نوج ) ناسفرح هک ) نک چ

 یربخزجاعو) ریعطمجار هپ هبرک هدننحنیبسا بلاغ درفم عراضم لمف دوش ادنیم یدک ی
 هدنتحت عجار 4 هبرک هنن يلع ۳ باغ درفء عراضم لەف درارب ) ردادّیم ربح هیلءد "هلج و

 ینعب نی كناوبح یجب هلی كمع میج لاکنچ ) نبحاصم فرحاب ردکعد رراقچ ری
 ی صرب لاکتج و ) یح زص لوعفم كل درارب و )رد ه مال كنلب مشج ) یس هپ
 صالخو هلوارجاع هبرک هکنوجنیسمرهروک (تب لوص# ) ردت ردایلعت باوج هلعف "هلج و ۱

E(تلوا)  



)۱( 
 كل دیشب نفج هیمراترو ناح ییصاح)ردا جارخاهلرس هپ یکم مسح هل و لاح هد وا

 دسرت هک *دنز یعار یاب ر رامنازا *روڈداب هتروصو هننروب هد هسا ب بلاغ هب و دنک هکر دره ۵

 رد لصف زور )نالب رام) هتسانعم لجال لیل تادا نآزا ٍ كنسبدبوکبار ش سرس
 دنز)ندن--د اب صقات ند یریر ینعر دلع اف مسا ندنناب حق یعار)رد هیهال یعار یاپ) ۱

 تادا ارا نارجم) زد نت | بفرجیک هو هدردضدلدا مع هدنوناماردکعدرروا هادتفا
 هنسائعم كکود هل رع ءاب ندندب وڪ هلرعف كلاب و ی كب رع فاک دب وکب ) لوعفم
 یی تل عم فرح ا) ردکعدرزا بئاغد ا كمزاهدرار یک كلوب

 نالس نوع نا ( تب لوصح ) یح مع رغ كنسب و ) ىك رص لوعفم مدقم كدب وکی

 ی ید هزا لش اط شاکر اق روق هکر ریصبا نیا نغ 1 یعب رف وص ناب اک
 لاله نب لوا ییصاح راقوص غغ انا ندنهج لوا رول نیکج هزا یتشاب هلشاط كناب وج
 ار زو هکر ا هلل وب نمرھز صا نغانا ود ن ۵ بلبا لاله یآن لوا ند ابا

 مد بال اله دوخ یرلنا نب را هیلیا دص همک اله ندنراق د-فروق ندد

 3 « تاکح * را با رغ رلددا ذخا ندتف وک ید وک ) مدساسح یی اهن

 مد دس ضعإ * هد * هد رک عطف یناکدنززادبماو یر تلا رد درو

 هرات الغوا م رد یا ضٍ م .A ےف كنارروحر) ردءقاو ع ها رب برع

 الرد كدبا ساا ناب ینرادعوب اھ اس یا دز ) ردندنوب یراکدید لحر تودنافد ر 1

 دا شلوا ضرع یس رپ ندنرله اش داب برع (بک ر لوصح ) هنسانعم تایحرددا رم

 نیکح هلوا ییصاح دا با حطة ديما ندنناسح هدشقو رب نعل ا الرب

 1 تراشب ودما رد ردزا یراوس 1۹9 رکصادهد رکر د ردعمدوب ر هن - یدا ش یاب

 یل فرط نا تیعرو هایس و دن دشرپسا E دک یدنوادخ تاودار معلق نالق

 ردیس| كفلتشم هلیععو هب رسک كلاب تراشب) تدحو فرحاب یراوس * دنتشکن امرف عیطم

 دا دتشاولاح روک ذم كهاشداب (بیکرت لوصح)ردکعد ارج یکامحم) نایب فرح هک )

 هدستلودكهاشداب یی ەعلق نالفهکید روتکه دژمو یدنکولتار ندوف هاک انهدنتفو یط رم

 ید درلیدلو| نامرف عبطم اصیج یتیعرو هابس كبناج لواو رابدلوا ریسا رانشدو كدلبا حف
 یدل تسار عاش سد تسدنامح هدم تا تک دروارید رس یسفن ديتا ن ۵۰ نیانوچ *

 ردکعرلن “درد ر ینەمردءقاو تسار م نانسد هنر تسار عاش د هد هه ضر # ت تکل٤ناثراو

 كراوس ناكەاشدابەكنوج ) تب کر لوصح ) هر هدادا یکراردربخ تادااتو نیسارز)ردکعد

 هدرموب یدیدو یدابا درس هارب ی یدر وک هن قوصر یداکد یهالکو قس هدر

 یتلهاشدابهک ر اراد ےک و داوا 2 هک رد هن راتراو تنطاسو تکا#یت ا رد هعرلزشد لکد اکب

 مردزا تساد رد دا هک * زب رع ع رگ حب رد لش رسا ديفا نوک ٭ دمط * ويد هک د هرات

 دنتفص كفوصومزررعرع ) رد هنسانعم تاغو تناهترسو ) هلص فرح اب مسب *دیازارف

 ردهدلدتساد فرط فرح رد تحلدزو) ناب فرحهک) رد هاب لغ رهد ردتف ارضا

 ہلوار سمو لصاحاکب قو رد هدر بدت د آ مزارف زددیقم هزارف هدانعم معو وق رد مزدزا )

 (تس لوصح) ردهتسانعم لوص> هدنوباما ردلمعتسم هدنسانعم قعف هدوبق زارف) ردکعد
 و زعرگ علردو فی ,>یدراو هتاغودت اهنهدندیما يکيدابانایب ینا“ ع ارمصم نعد د .ددیماوب

 ندوفرد هدلکوک هکاجروو هژرالوا (هک می ردو فیح ید وارخا هدسوهو وزراوب مرگینعو)

 یدنکو د مرع هدند يما قوا لصاحیکلبد لک وک یی صاح ) هلوارسبمو لصاح یی هاکو رکا

 اک ل ءس نا در

 ید :دکدرورپسو

 هکر دراج تکل«ناثراو نحب

 هل هایم ال کس كهاشداب

 كه ترضح هک ردزاجو
 لس ردنلوا



(۱۰۶) 
 اکسس ست سس سس 7

 ییسانعم لدشرمساو) شا اط ناتو طه نسا وم یداوانعد نوحا ترورصىدشەدنوب)

 هلدش ماعو )ردماعأت یسایارمسغ هاکءد میترابعونو)رددود رم ندا در لبا ناب هلدش مام

 ثكذخوصوم یفاضازبرع رو ( رد کر دتسم یس“ دراو لاردتسا هدنماالک لپ هلا رسم یرو رس در

 * كناژ =E a لو دما | نما * شاو س حو ف سد رداکد هریک رد ص یرورس در

 9 2 3 »حس

 تادا یو ) یدلوا لصاح دمار ) رد های هتسب ديما # دنا زاب دت ڏک رع هک تنساندیما یاکدر

 ردکعد هلباتدوعدیآزاب) هنا هتش ذکر عرک )ردلیلعت تادا هلنوکس كفاك كناز ) لاردتسا |
 وزراواجر رال- هج ینعد) یداودوجو بولوا لصاح دیمانالواواغب هدلکوک (تسلوصحم)

 نک هک ردق و دیماواجر هکن نوه اا ,دنسا وب لوص «دن اف هناما یداوب لوص> تادارممکیدلیا

 زالوا لصاح بود اتد وء رع نچک نکیل یدآوا لس اح بهراوزراو تاد ارم نع هيل با تد وعر ع
 * لجا تسد تفوکب تلحر سوک # هعطق * قوب ہراح هکایا لیصحت یرع ن ےک یلصاح )

 هداکشزاپ لبط سوک ) ازا هیمالابو رد هاب تاحر سوک٭ دنکبرس عادو معشجود یا *
 هرزوا عانا هک هلوش رواوا یرا روذلاح هد دعظع روماو هد رلعاریو هدتقو برج رد زاسرپ

 اماردکعد یدکود هدغل باغ درفم یضام لعف تفوکب ) رواج هرزوا هودابو نکرروط
 هنس انعم عی دوت هلک واو عادو ) ردببکر وک ذم هدتفاضا لجا تسد ) ردیدلاح داره

 هالومفم لرد صم یفاضا هرس ) یک یغو داوا هنسانعم ماکت مالک میل مالس ردسا
 مدسقم عادو بط اخ مج معا لسعف دبنک ) درک فرح اب ) د نک )ردتف اضا
 یدک قو مولوا نعد ) تسد لجا یدااح یتسوک ترخآ (تد لوصح )رد _یلوعم

 ید رالاح سوکه دقو كمح وک هد ران امز لوا ارب ز یداک مزال كلبا رفس هنرخآ

 سرج نامز رب هکع ) ردراشا هنتداع قیاس نامز سر ) رارالاح یانروص هدنام زوب اما
 كالا عادو دعا مزرک یکا ی9 یک نود روپ ظداح ا ى رالاح لاح ۳

 كلبا عادو ندیدعت هرکی رپ ر, ( یدعا ) نیس رمسلوا اد-ج ندزکیرب رب بورک هکاخ ارز

 وزا رار د هک رک نبع دعاس) رد هپ دا ص )رد هیمال یذاضا هتسد یکی اب فک

 رد تْفاضا هلو ەق« لر د صهر کودکی عبدو ) ررید هژ هحرق كد .ز ومواوراقو ندکسرید

 صور جوزا یاو دعاس یاو یس ها لایا ( تد لوصح ) ردیلوعم مدقعم لدتکب و )

 یدعا رک کس روچ بولي را ند زکبرب یر هدنتلا كاخ ارز كالبا میدوت هلزکب رب
 ۴ رینکبرذک ناتسود یارخآ # ماک صد هدافوانمرب * كالا عادو هلزکی رب یرب ندیدم
 ماک نع“ د) یکه داتفا ردتغل هلواو هداتفوا) ردها یقاضا هب هداتفوا كنم) الء:-افرحرپ

 لئعسد یصاح هیت دا رس كند یا ( ردکعد یلدا د ركلداهاسوا ییکرت فصو

 ردا هدافا دیک انو رپ رقت هد-سرافرخ) ردنوفو توءدوخ یودلید كنند یک یودلید
 یت بود ارکد لصفم هدنحمش كاتی (رخ اک هفان یوہ) كطفاح هجاوخ هکتن جا
 ندندب رذک رد ردصم مسارذک )رانو ابا تەجارم هن هلا سر لوارلش دا دار ا

 یرردقت ) یح رص رغ نمر و ) ی رمع لوءفم لدنکیرذک ) هسانعم همارغواو مک |
 كد ی هخ رزوا كهداتا ن هدا رم كبد (تب لوصح) رد ددنکبرذک نهرب

 یکیا ترابع و البا رذکرتسود یا هبلا هد رزوا كند ن یک یودایدو یودتسا

 هد هل ضب هلوا كعد گالبا ت راز یربق او كالدا هدایع ینب یی ردلم ڪم ۾ ام

 مزب یلع دیسس ناو شزاب ( م اک نشد ل ر ہد اا نمر ) لوا ع ارمصم كتب و |

 ( نمیدزاب )
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۲۱۵ 
 جت تتت تتت سست انس تا تان تست نت نت سسستن تست تست تن توس

 یک یر اک دارا اط ر یراسو شع هديا ى: و یا د نکوا س »زاب یک ر زاب

عادص یاسا رک ساب وس J هوار دلو | یناک ص کا لع ۳۹ اط> هد سا هو
 

 نامزاراکزور * دنکبرذح امت مدر ۹ ۴ * یاد اتدش "د مراکز ور ا نون> لکد

 ند رع هکر وا وا ءاک رد هتسانعم ماناو

 قو هد یاد ) رد هساعم تقریدش ر)

 6 ر مح ددو ادمهرد هل وب هد هدنول رب !ردنا ت

 1 لەو مدر 1 ادم نم )ردك

 رددنکب لوعتم رذح روکذ ) رد ادبءربسخ هیلعف *هلاج ربا رمسغ و نا ینآ رذح

 یم رع ینو یدک هلغلت اد انو هالمج متاح تاق واو م رع ماا مب ( تب لوسصحت )
 تاععو ناذع ق مدر وک هلال EE اود

 i هکن واوا تعصد نس یدعا مد اتا تاقغ يوا ا هلت زخآ .داژ

 رب و کال هدنم رش و تمادن لام او تاقش هک كلبا بسک هطاص لاعا د از هدین اف وب

 * ىد ەد ماج رد مد وب IE مالسلا زار و یی تبر نیلا ر یاس # تناکح #

 رددهداسو برع هکر ل رد هخدصب شاپ و نیلاپ ) العسا فرحر, ) تدحو فرح اب یاس
 كن هب رو هب هر لنیاابردرجوا یاب دار رد راس رع ربق ڌار ندتبرت هل ریسک كواو

 مدلو ۱ ده وا ل ابو مد و )رد هتسانعم م زالم فکتعم ) رد را هبمال ی رلتفاضا ها

 و ضا قشەد ۳ ءاح روا وا كعد مدا دهها وا تاداو رد کعد

 هریهم مالساا هلع لرم یک ت روح و لورم اح دیما ین هدماش لو تاکو و

 غی دل وا کک ا ماع بب ؟رب و مدیا HAGE او مدا وا E هدنچ وای اب 8

 هر E لا ئ ۳ و هرس ماعا س رع فکتعم هس رب نادنیئس قناه نرو

 رکاب هیشد هنیلاب یی هبرت ا ردمواعم نید رد دنلبق قفاطا هه نم كه شم یفاضا

 دق ره مس هکر دٌراج هد ورد دود رم ن کل شات نیا یه شل ییدلبا رک داغ اس یکیدد

 بود اتا مانیلابنوحا رد هراعتسالا قا رطا بودا قالطا نیلا ءاعدارج نالوا هدنرا روم

 رج هد حوا یاباو یاب لرل رش رق هک هلو ام واعد هدوب ) هلوادا رع كعد هدنحوا یا

 ید رشرب ددا رخ ندهبر هجر دع وب رددا ره یکیشدا كود هکر وناوا قالطا ها هع یرلترا ٤

 هدنامز لو! یرلف رش رو ارز) ردلطاب هد ڪا ل و لفن رواوا ےن و هط وغ نالوا یو

 مان ین ء!ندنرلکب رلکب ناوع لاو )شا رور قحا ینارطاهدنس هتروا ععاجیتعب شا و

 بود روتک یباغاو رم س نداوبنا تار دن وؤ دم ہدن رق یجء اج زکد واوا یو تم: د. اش هک یکب راکب

 ی TRS د E ا قانتدو ی ااا رع لواء

 ( تکو لوص# ) یدلق زا: یت

 ی دایا ادا زدنو یداک هت راز یدیافوصوم هل
 ےک رک زانو ) هلصفر >اب دما ترابری ) تّفص طبار فرح

 ناز فاصنا ی محل ندرلهاشداپ برع

 * درد لا نیا "هدنب یو سا ورد * تاب * رد داع هد رو, ت راز هکتن یدادد تدا

 ۳ ( س )

 1 فرحاو ( ل# اح زا دان ( تء>اصم فرحاب

 : 3 وک ذم هکر د رذح ر دقمرب یل وذم هدح و ماکم یضام ن

 1 ب ودیا ردح نر »#0

۱ E 

 رد هني كیا ترهشاما رد هلرعف )فو ی تالاد کا قیسهدرد هرءا ف 1

 ۱ ردکعد مدت دصاب یه ۳ کم الرلا J| A ۱۶ ریمغس ایح ) رداک دوب ردئالوا روک ذء اقناسدا رم

 و
 ی ۰ §

 1 ترابزهک رو هر 2 a ی ا هرو غرب هر شدزوا

 ردهل ول هدرز د تکا )ردەمال یتفا.صا هد: ط ها نا HF هد E جان و نی 9

 .la ج حارش در

 قاکدر
 یتاکدر
 حل Ea ۱ اکو
 شال وکر وا ردل وععم 1

 مباطال ردکعد

 قاکدر
 مس ندناب ل یون هط وغ ۱

 هراوبد A ؟ز طااح ر داو ددم 1

 ج راو د ه:وار طارلر د : نیلاب و شااب هکر ل دید رلیصعبو )ر وتم هلد وص نیا رد ربق ر ماسه هل وش E ردو و

 کلم زړ دهب ف

 هدماش یءاح ر کد

 ندنس هنر وا هکر دعءاجرب

 ندد ےهروا یرح

 ندنآ ارقف هک رفا قءرا 1

 لوټ هلع اغ روب نب اوث
oy 

 فقو هدنامز لوا یک اخ |
 هلا وب ب اولا ندد اح

 ی اما شسکارارر ونواص

 دل زورو



۲ E 

 ردشلواطا هو هرحا هلاص و هلا دود# را RO RO هدنلصاناناو ) ردرب> تا دالادونول )

 نیس ی ھا عج راد لادو نولو )لیصف و J نایفرحایو ) تفصطبار قرح هک )

 كايغاریط یسوق ایلواو اینا ی عو رود( تدب لوصح ) هج كنارد < تادالد رفع هک اتو

 ردقر >اتح هردلاخو ردیصمو هاحبحاص یت حول ! ردذر غ کر او ردبر هد دا: مو مبطم

 ردن الوا نوذدعهدک اخلوا دار ys یروزراو تادا میرود هج كرل ا ارز
 ید )رد هلیع و فید روب رداخ ییاهد )ردن دن !ہلاح هداراو لحرکذ

 تم ہک ا ازا تفک ود رک نع یور هک نآ * راو رع هدکعد ردیراراکتء دخ كباب لوا |

ELE LT BETندهاکنا هکنا * د ۳7 نمهارم  eT 

 یاکو ی در

aردددور یریدست یور ) هر ا تٽڃاحو ب ودنا اعدو بول زا ٤ نعد  

 کب ف نل یدک ادا کب ن زو دلص فرحان ن ۶ ) یدنلوا فذح نی و معاق هنر

 ۱ هدر یک كواح Es ند هبت رعو ماذء لوا اجت ازا ET ا

 ردهمال قفاضا ا هو رد ) اسان٥ ما” اردنا هلب مسکو ی هد كااهنمه ) رد هتسائعم

 رد دا رمیرا هل اهلی اادخ ردکعد هیلوا دعوت و ابر هدناوک ھ3 د اص هله اد ٥) اء قدص)

 هلاخ م ه )ردعج تادا د )شادل وب هارمھ ) رک ˆ فرحایو تدحو فرحا یرطاغ )

 كلعاف مسا قفاضا همم سد ) ردهنسانءم قور هدنو ردکعد شد هرج هرج مهو نرخ اخ

 هارمه ) هلی رک توس كالا بط اع عج صا لعدد نک )ردن دال 3 یف طا هل و عقم

 هر ۱۳ او O صا ایی لا تیر لوصحم)ر داود, ء دوم

 رد راو یسهبنرع رب كهللا لها عب )رد مات قمه كراو رد هک ندماقم لوا یدید

 ییعدرد هرات :هم ول هد هلماعم قدص )رولو لوصح هللا 8 داب رھيل تم ر ه نده رم لوا

 هسرارو دن لا دا وه دو دالا N OE هلماعمر هلن ادخ

 E هسراز دا داره هکنر هراتلوا هللا لا لصاو یل عاح )رواک هروهظ هل رها كهالا

 یتهجوت رطاخرب اکب ند هرم روک ذم سر ) ردفوفوم هنتدارا كنادخ یرد.دارا یتیاهد )
 ردکءد دا نداعد ن e هم ردح نداکو ڪک یب یی ) هلا .ارهه نته لکوکو

 دافتسم ندنرابع وب ار ز ) شاي وس یدنع نیید ناجو لد نورد زا ییساس:*«كن اج ازا )
RE )م نيد هل و رواوا تله یدک یرطاح هجر دعنول  

 د ' م نداج هکش ءدرل بضع )رداعدبلط للصاح ) ردر طاخ هج وت دا مع ندرطاخاربز) ش

a 0اما ) رده هچرک ى ههو ردلکد ندراب- هک ردندادخ یرلتمه ارز ) ردادخ 9  

 يلع رس نا در

 یرویسدر
 سعد ردا ام تهحنازاو بدنازاو یدور ناژا راصءب لدار ءاکددام هری ندنرا هد ول یرورسدر

 بعضل مس ( لیل ەت فرح هک %* 1 تا تومص ت نتتدزا هک * زاكوا دام نرم ,ع ول هد وب یناک ی

 3 شرو ل: "دسر و لانضف )رداهدافا دام تست هدرارب یک كوبان e تا طی a) ا

 ردنا کردم د تم لدا یلصاح )رده:-[:*»یلر گود لاما ) رد دنسان م و هد ول

 ند تجز یون د نا ۶ نک ت+جرفوعط تیعرر تک * ءهذوا ءبو قوخ ند عهد برم

 ر ۰ طاع د رغم رم الد اس کن 6۰ نک )ر دیاوعفمم دوم :a2 نک تجر) هاب ف.هطتب عر)

 | نیا ) ردیاوعقء مدعمك بن تجز ) فسا . یون مر ااا رکی هلاندن دن

 | حش ترمضح ( بیک ر " لوصح ) ردکعدنیس همر وک ند "دنا زد ط عد رفه لایعتحا للف

 هلا تح رم A عر فیعض مدیداکا ن ی هسا را احر ت تب HEG ف !ےڏا ف کالم + مک دو رروج

 ۱ ندنتدو نیس کیا ۹ نس ىاعا هه و ) نیس هب روک تجز ندنتهد یو3 مج E ا

 (نیما)



) ۱۰۷ ( 
E) 

 رسو توقو اناو ناو زاب * مظذ **ر دطخ سینجت تجزو تجر ) نوسسلبا ملاسو نیما
 د کش ) تبح اضم فرح اب ناوزاہ )* تحت نام وک م نصب تاک 6# تا

 ردفوطعمهناوژاب توف )ردها یفاضا هال اون )رددا مم یوق ر د عج تنوزا نا وزا) قاعتم

 كنههب )رخ مدع۰تساطخ )رددا رم هب ندنسدرسهدنو )ردراهیمال ەس درو دا

 ردصههدنو ت کشد )ر دیلوعف«مدقم كتسکشب ههب)هیاس هلاوتانو )رد هیمالیتفا طا هنیکسم

 هع'وهلراوزاب روز ( تد لوص ع ) رداباق هغلوا ادت هوزرخسآ لعاف ندنهجلوارد هن-أنعم
 یا اعرهلاره و روز تطاس ¿ یی ) رداطخ قرد ەل قوی نس هپ كاوا نکو هل وُد

 دان ناک داتقارب هکناد سرب هرداطخ نانا مظوانجو روج یت «د) قهروبنیس هڪ كتم

 TS E رشءعراضءل هد تناغد رغ رها هندسه رک رک یاپزرکهک

 نغیدلو | هف.ص كردم رلد هد سانعم مارددتراضم لوف سا ) هدرل.جرد هل و هدرا هتل

 نیک اسف ناک دا:ءاژالءتسافرحرب) یدنلوانا ررک« هک هر د هک سکنا یر, دوت هکنآ) شعر اراب

 لیاهت فرحا و )نا فرح هک )رد کید زم هک سا ندندی )ل قنس نف لعف دبا عن )افوضو
 زا اتوط باد قلب ۳ E EA ادم سک ) ردطرش لء هک ر دەل ەتە هدیاردیاب ز)

 و در نش یربدقت )ردعقاو طر ءا رج هما "هلجردادتیعربخ ر دک د

 ا دوخ نیلد 1 5 ¿ یتعب) نیم >ر هایک اسمو ا نوسقروق

 زاغوطنیا اع ۱ ریدر واک دص هر هاب سم ور نعل ) ه-رواامفاو ش شزغلو هلز بوشود

 هدرا هنس ضب نواب اط هیارقف بوقروق س ) زالواریهظو نیعمو ریکتسداک اهم هک یاضاح

 ردک نھ روق هلا WEE هر وف نع ی اه طتسا لیفتسم ىت لەقر د ەق اود سرنا ۱

 * تدل طاب لابخو تح وده جم غامد * تشاد یک :منجو تشک یدب م هک نآر ھ «ردکعد |

 یضام لعغ تشک ردکعد یمن قنا نهار رد صم فرح او )نماربدب)فور ءم ها ىد م 2) |

 اجرهدنو مچ )رد ەي مال یکیمشج) فطع فرحواو)ردکعدیدک | ند یک ک باغ درفم 1

 ردکعدیدنوط باغ درق ی طام لءف تشاد )ردت : د كل .اردصم فر <( ا یکی ( هناا ۱ 7

 ردد ق لاح دارا و لعرکذ رددایعر a هدوردر کردید یاد: کح را رسک ك لاد

 یلوعهم تن عامد)رد ۵--ا ب لال: ,>ر) رد هتضاتفم لطاو ا یهدوه- و ۰

 یدوط قدیم بو یدک ا : نە قانا ۳ هک هسوک لواره (تس لوصحم) كتا

 روصتو یدروشب دسافرکف یدلیااجر قتاناکم كل را دایکاسوارقف ي
 یل دف تشک )ردت هنانسحو تاتس هتتس هکلیزالواارج تا > هات 8

 aS نیلا هاط ند ندنافاییعع ننشاک نم نوا تل نیلبا دخا ند ۱

 ییوترکو# هد قاخ دادورآ نورب هش شوکز *رداکدفدار ناب ردانعم ر وصت یدام

 ردرمگلوا یابهب)ردکعد قاوف هل تایم یاکشوک) 3۶ تھ یدادزورداد یهدن | ۱

 ردکعد روتک بطاحدرف صا لءفر ۱ ) ردکءد هرتاط نورپ)هنسا: د قوعاب هلا هند تاکرح |

 داد ) ردکعدرا ھهج دا سه اماردکع درونک هرشاط تفل بس ندندیروآر دف هک ند :درآ

 كلاد ES د )رد هناوعقم لردصم یفاضا هقلخ ) هسانعم لدعردعسادنوب | ۱ ۱

 9 كلادهد اعا ساوه دن :عراضءو هدنردصم ۰ یکی ها دلصا ءاهو هلرسک |
 نوجا نزو:رورمضرد یهدیع یرردقت یھ د ی )ر دیاوءقم م دوم كهد داد)ردروهشمیکق | 3

 هاسا :هم لدعردیل وءةهداد )رد.طاخحم عراصء لعفردکعد كس نرو نس رک ا یدنلواربخ اننو |

0 

 هفاصذا ین کالم (تبب لوصح )ربکنت فرحدوخ اب و) تدحو فرح ابو) رد هبعال یدادزور |

۰ 

 ف ء دیس نادر



 ىلع دیسیا در

 یو یرور و

 يلع ديس نا در

 ییعدیس نادر

 یرو رسدر

 یرو رسدر
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 هل نط یاب ۵ هال نارکدد تو لا فرح هک ) دا زا هک هدنلصارک Ee یدآادنهذڏ

 رو یفاصت و لدع كلح ورا ةج یتسدش تاقغ ندكءلوةررو بودا باطخ هلا طرعان و

 لدعینحب كس نر و لدعو داد نس رک اورسوک فاصت او هلبا تلادع هرلالوا هدتلا كلا نعد

 فاصلا نوا ایتماقتنا كناورحرههکلب کره هدناهکردراو ینوکل دع كسزابا فاصخاو

 دف نوا نزو یمهدیهدنیم) نیسرروک نیدارج »دن نفت هدایند ییصاح راردبا
 هدنلوا کظاوب )یدبا رک تك ع د نوعا نزویدلوارخ ان زو) شمالبایاداق- نیبد یداوا

 بوزا ناد هشرپ داد هدیهدن ور ۳۱) ز رول بی رغ یمظا ماقا ر لازا یعابر

 یکدد یتدادزور هن ر یدادزورو )ریدتف شانااطخ هلهحو ۳ نیید ندنسااد رد را

 ۶ یون * ردلکد شل دشداو شاروک یتددلوا لخاد هر دصم یردصءم او رك رتا

 هلدفضا یدیا نی هدنلصا یب * دنرهوک كب ز شد رفارد هک# دنرکیدکی یاضعا مدآقب

 هرکی دکو) ردعج كل وصع اضعا) ردمدآ ترضح دا م هدنوب ندمدآ ردشاوا طقاس نوت

 رد دنصممسا ش 1 رفآ ) لیلعا فرح رک ) ردرمخر دهجتادالادو نولو رد هیءال یغاضا

 لصف کاخ 7 رهوک) زارد ترطذو نوع هک رع هت سا زوم شادارب ندندش ر دا

 (تبس لوصح) ردربسخ عج تادا هن لادو نو )رار درهوج بود | بب رعت فورعم
 ارز )رد دن مکح یدسح كن رب یرب یک ردیساضعاكنن رب یرب یر الغوام ی

 رداوحو مدآ ترڪ > هکر دن دانارو ندانارب یب هلح ن ) ر ردندرهوکرب هد رطقو هدتءلخ

 حارش واو دره وج كىز ترطق لصارد هک ) ینا عارمصم مر تخت ضصءب

 .ضاربعا هل رط تصعا هتکیدلبا راتخا یەو یس.ص»ا و ور

 شع در دمدآ و ند رهوج ح ارس ضد رداکد هجوم ى ارمعا ن ا

 هر هم ط) هکر لیدلبا لح د را ص رواوا س ءدرهوج هر هم طل ازاعرداکد د.د

 رکید *راکزور دروا درد یوضعوچ ور نوع خو نکیلودرداکد می كعدرهوج

 هلص فرحا درد ) تدحو فرح ا یوّصضع) لعیلعت تاداوح #* رارق دناغار اهو ضع

 شدا وس نساعد تول ید ضر هدرد سد )ر رد لا هج رعر رد هب یرغا درد )

 ۱ : تادااهاه وضع ) یرسدریغ دردو) یحرسسلوء2«یوضعو ردلعاف دروآراکزور)

 | ندد ام)ردباغ درفم لبقتسم نف لعف ليڪ كنون يکيا دنا ) صرص فرحارو عج
 یوضعرکزور هکنوح (تب لوص#ح)ر دکعد نوکسو مارا ییعافرا رق)ردکع دزاسلاق

 1 محو

 ا لوا شعب ) زا لاق یرارقو مارا كن اضعاربغ هیلبا اند رد ییصاح هرونک هلا می ) هعذو
 نواوا قلخ ندرهوجرب مدآ ب هکنوج سب) ردا رأت هیاضعا راس یم وضع اندرد
 : رک قاوار امو ا .ج كهلکالبو رپ هتن رب 1 داوا هدنمکحیسایرقا تا رب یرب
 ۱ ۱ تک ی ی 2 ناز ۳ و زا 19 دراز نیددناژ فرح ه سان كر )

 7 ردکعد ژ روق )درگ ۳ باغ ۳۹ عراضصعم لسعف دنهن ) ردکعد ۶ را طخ ربات

 ملا لراشا درقر اس نعد ن س4 ۶یب ن دنن راز رغ هک س (تس لوص)رد هسا لوم ناذاهلایدآ

 کر دلک د قبال نیسزاوجایرلناو نیسءودردیب ند" درد كرلنا للصاح نیساورپ یب ندنسالبو
 یراراتفر ۶ هل و الب تاله د صو تینا ز)لک د قدال كعد ناسنا :Si نعد )راوق ىدا یکدا

 # دمادید .دادغدرد هوعد)ا ناسی ورد * تاکح #ر دکمکخ هصقو مغنوگارلن اوراق

 هنوءد او بلا لوم ندن ا لاعفت سار داوود مسا بامسم) تدحو فرحان یش 2۱ هرد)

 ( یئاضا )



CA ٩.9 
 ا

 ردکءدلويةھ یس اعد ینعل رام اعد هدول ترعد) ردتفاضا هدلعاو ماعم عاق یتفاضا

 م داد را هلینوک-لواوو یصق كناز رد ءاروز ۵ یسا رب رووا a2 یا 3 تر ع دادو (

 (بیکر لوصح) ا EN ل رع ءا را مور 4 2 هل £ ءا مگ ,ایصفر و ) راربد

 ردکءد یداوا رهاظ ی ام هل ذها 3 ) یدلوار هاط شد وردرب لو, یساعد هددادغد

 ها حاج + نا شابک سکوت نک نمرب رح ۶ اعد e سدلاوګ فس و اد۴

 رادمان ن ناورشون هد لاد رد راد: ۳ , را رک رس e2 | و شر 2 هدنولاما یی هلا دخل اب»

 یساکب ناو ناخ لا یدیا الا د,ءهک لغوا ك کح نت ناو ندالسد 3 هواه )یک ینیدلوا

 كهرک زوتلا كب هد و وک> هکر دول یسب رب ) رد هاه و دح ی یر هصقر دکنآ

 كاله ناسك زکس نوا هدنسحو شابا لقا ناطسم كد هرک زوتاو ك هر كيب شما

 لب ترود یتعوکحو یتفالح ماغو شررجا هراسوبحم بوردزا یسرت هلیک درا ج شاوا

 رد فون جاج مالک ریدقن) شعا فسوب یعما كنس( ءافنا خيراتیف اذک ) شدا یارب
 دناوخ ) دیک ا فرحاب شدناو )ردندم جا بآد كليا فذح یا نالوا عقاو نيالا نیب
 یوعهمو رعد عجار هجا« ی یعاف براغ درفء یعام لعد هلا ص مودو یع”ر واو

 هلص ءا هدول ر نن رح ؛اعد ) یدید هش ورد جا تەك )رد نیش عحار بوی

 لو بز و دانا ور یه مزال هیلع ءاعد هکر دلکد نوا المتس رد هتان
 یدید شاورد تفک ) ردکید هد اک, لک د رمتعء هدم ردصوص# هب ر < ائ

 ۳ :دیناتس ردکیدلا هلن رسک كن س ناتسد < فرا ناتو )ردع>ار هجا نبش نر

 روک ذم فسوب ن حاج( بیکرت لوصح ) شهاب تباصا نیبد ندندناتس ر دبطاح مما

 یدید لا نااجی را هدڈد ورد هلا اعد مخرب اکب ید دو ید-ابا توعد هنا یشیورد

 اد رھا زا # ار السد "بلج و 9 تسرخ یاد حق شفاف ھهج نا ادخ ره زا یک

 ناجتساو نارفتسا نساعد هلو تشي ورد جاج ( تیک ) ردکعد نوجا ها
 شل ورد )لک دشلدشب ااعد دهل ول عدل ج من: کر داعد هول نوعا هللا یدد بودی ۱

 نیالو صالخ ندا کاک وړ اکا را نس کات 1 اسم ییجو اکس رداعد رخو یدد |

 راو عفن ,داعدوب هل هبلاج یکیا ییاح رالوب صالخ ندکدافو رش كن سران لو |
 یسادانم ادفرح یا * رازاب نیا دناع کات مرک * رازا تسدز ز تسدوز یا * یو *

 هن ساند نوتسوا ی ردییکر فصو تسدر ز )رد تسدرز درم یا یر دقن فوذحم | ۰
 ترع هکحرد هسا زوم تسوا لرلو _ھف كنابو كناز رز ارز ) ردکعد یلتسو ایا هکاب ۱

 هنسانعم یا لار دکر فصو هدتسدرز) رد هناس یفاضا هتسد رز رد قو

 زازا ) رد تص هع رع هک رد سام لا لر كنار رز اوز د

 هدنسخا مرک رد دیقم هس درز یسانعء اما شاوا جد یکرت فصور هلت سدر ز

 رارد یم ههرعرد- کد نج زاد د ا یا رد دار و ا

 ا 6 تس قوس | هرازاب نا ) ردکعد داش یال رداد هصوة م ءاسا

 جوکو لروژ یګدیارازایرلبولغمو یرلنویز یا یت!) یینوا یلا ی 2 دیتا یرلیک هدات لا

 ل.هجو زظ كس لاط راوج ىج دا ات او ٠ هرلنا بود ا E یا یصاح )

 تراوا دع ل .هنامز ەئ لاحو روح هكا سمو ارو :J سیل ) هاو نوغرف 3د هئ یرازاب

 یدءارولک لا وز نوکر هتاودو بصامو لصاح) رولو نانابو تراهد نوک ر هبلا رولاق قا

  ( A)س (

 ENS 0 ىدا دن 9 ىدە تورو راق ن” یه ت رم >> یدبآ اطر ه دنهاقم

 یرورسدر



() 
RIES iمت و سجاد ی سس سس ی تی وا  

 ه]ص فرح اب هم * یرازآمدرمهک هتد رم * یرادناهج تدیاراک هج * هلرا رورفم هکعاج
 رددیکرت فصو رادناهح 0 یوم اوو توصم مکان ( باغ د رفع عرا صد لوف دا )

 ین! یک تا نامح

 هراس مهدو هک )رد اطخرم ہک رد هی یا کم ھل وم رورګ رک 5 تاد رم ) ردکعد

 قارادناهج ردصد فرحاو ) ھت ساھھ تعوکحو SAA ب>اص ن

 ردص«فرحاو) ہنسا نعم ی دیجا مد ره ندند رازآ ردییکر ف صو رازآ مد رم )رد سام

 رواک هکشیا هه كن تئطاسو قاراد نهج رروب بودا باطخ هتسد رب ز ( تاب لوص# )

 كلوا كاس سد نس ابی لاطاریز ن-لکدراوازسو قبال هت طاس ی اح ر ؟ هکنقلها ىدا نعد

 هک ردک, كوم ند كلوا نرکلیا طو روح هقلخ نواوا عاص ینا ن دغلرازا مد رم رک

 رواو صالخ ندکلظو روج لاع قلخو نسرواو صالخ ندنببک ملاظمو 3 ام نس مه

 مدرم ارز سا دعمو شخوط تاطخ ربع ینا بوح ا راتعا للود فرح قرح هکر ل ضد (

 یرازارل ضءبء) رد يع قارا عج : .د هبفاقر باط> ءا هر دصم ءا ۰ نک ام شد نس ید را ۳

 فاصنایبلولهز یکی # تاک * زالوا سند هاو تویعهبشءد بطاخ عراضم ل یا د
 فرح ابو ) رارد ه داع هلم هایاسراپ * تسزملع اف مادک اهتدابعزا هک دیسرپ ارییاسراب | ىلع دیس نبا در

 یضاملعف هلر سک كنسو ینوکس كنارو هل كم ءاب دسر ) لوعة تادا ارو) تدحو
 رماضاخ ) ردکعد قف هیت كم رع فاک مادک ) ناب فرح هک ) ردک عد یدروص بادر م

 ۵ e .دیاعر یسدرب ندراءاشداب [ ظو مسفاصنا (بیکرت لوصح) رد هتسانعء لضفا
 رج هرکصادا.ها دا 3 عهلوا لوف-ثم بولوا دعم اکا هکر داضفا تدا ع قد ندراندابع هڪل م

 :تاوخارت تفک * رد شاوا دراو ءرزوا موعلاوس ارز راابا دازرلندا دارا یترابع | یرورسو ىلع دیس نادر

 ه.شوهزور طفل من :) رد هبمال ت حفاصاهع )رد هنس هو و هدنوب باوخ ) ردکعد کس ارت

 مکه درب لوڈ ردقاق فاضم یایقنکیا) ردرومنم قمال فاطم هدرژرپ نالو! نراقم هلاسو

 هژق ضا ساق سد ردگعد ها مرا بس ےنو)ردکعد کما مراب نات ےن الثم ) هوا دارم فصا

 هکاناهدارا تفو هلوایف ندزور منسب) هتسانع» موب فص هلوا نوک مرا دارو ردع. وقوا
 دارم كابا ت>اراند: دعو ړط یا ندقغووا ېا طظ لراو ر دقوب غاسم هل هجو ر چیه

 رددارم نوک مرا هدنوب ناحلک یی ردربا , تبسث هیاءهوب هلوأیحو) هلولیفو) هلواق) هوا
 یصساقاصا و و) رددا مه نا فصدیدلءا رو رح EG دروخر کیا مے هك

 2 ۳ هریاج هاشداب داع سد ) ردعصصاو ديتسم عبطو ى ملس لقع هک 1 د ةه

 هد و سز ابا م ,ENES هدلاع لوا هکرددناداسع نیسحا قو وا لدهتنامز هل وا ۲

 نآ را ا تنم را اس ها کز اسلوا ورا تاون نو حار جدر

 هاوخ روک ذءاو هسفن كي) ردتراشا مسا نآ ) لیلءت فرح ان * یرآ زاب ار قلخ سةن كب
 د اع(بیکرت لوصح)نس هی اینو نس هیات رازا بطاخم درفم لةم ین لعف یرازاب )

 ادخ قلخ نم e ززا زاخ دنا کف مک انردلضف مون موب فصت اکس هکر بد

 نس هیلبارازا قاخ تعاسربو سن هدلاح كفدو وا ےک ادوخ اب رالوا هرزواناماو نما ندنس

 نزاع كي هد روس کا )را هلوا دازا ندکاظو روج كس سفر قلخ هدکفردوب وا ین

 ردتباذک ندنامز تاق ییبدروپ سفذکی تعاس هدنطءب و شود سفن هدنطو ردقول

 راه فصا

ES 

azلو ردشمروب تدنفرح ود نا ریست ) دا ۵>اوح  aردتانک نداعم ترک و ظا  
 ےس _

 فرحا یل ظ 1 هب هدر شداوخ تسا هو نآ مفك * زور من مدد هت :هجار یل طظ * ههطق *

 ر دع-3 ندیضام هدننب شءوواو راب ردك رشم ظفل هتفخ ) لوعفم تادا ارو ) تدحو
 gg ی فف ق ن ح

 .( نو )



(iw) 
 لاوز یلعاح یی را كلو کیت عي نوک مران رد هيءالتفاضا زور عن ) رد هتسانءء شم و وا هدنوب

 هل ظر نیشو ) ادن«باوخ ) یربخ تسا هتف ) ادتیمو هملاظ ردتراشا نا ) كد هنتقو

 | یرردعت ERE مده نوعا نزو ترور رد لوم كن ەد رب )هدته> ین٣ رده>ار

 | مدروک شەو وارا هلا فصذ یلاظر (تبب لوص#)ردا دنسهربخ 4 هدر )رد ه هدر باوخاروا
 | شعو واو شفاباریز ردکب یسلواشعوب وا نعد ردک, یادو وا هاتف رد تفر مل طوب مدید

 | ییصاح ردعب قوا شعل لاو شلا باوخ یلاظو سب شل وادراو تئعا هنارابوا یی هتف

 *ههد ره یناک دنزدب نانجما * تسیرادی زاهد شباوخ هکنا * ردرمخ ضحیساوا هدیاوخ

 دک نالوا یچیلارا شم كنربض نیشو)ا دہ باوخو) تفص طبار فرح هک )ہک سک نآ تپه
 رد هشم تفص ردگید ناتو ا رادب ) رد هنسانعم هیات نم زا )ادم ربخ رعهتو) ر جار

 | تادانا ج )ر دنراشا مسا رآ ن انکا )رخ تا اانونیسو )رد صه فرح اب )رب دناظ هگ رع

 فلاو )ردلد ن رد عسر ءاه E ٣ک ار دزامارابی هکر ف صو یاک دازدب )۵, و

 ۱ ندشهد سیردقنمد )لرد هات 2 کد نزو کمنزا ارزردشاوالخ اداذ وذشنوو
 یی در یساعوواییع) )ردکیندتفا راد یسوقنوا هک هسکو ا( تا لوصح) رک, قاوا هد رم نیو

 صاح ردکبقلوا هد رح دیک یلکارد نهارابیع» هلاک دنزد نیلا سپ ) رد کی ندنشیاغابوا
 شایوس یدنعنیید ردکقلواشاوا ندکل رد لود ان زامرار نیلع ۱ ) ردکب ندنایحیتام

 یتسم نااب ردو دو هدرک زور ترمشع رد یش هک مش ك وام زا ار یی * تیاکح #

 ۱ ۳۵ 0 هدتف نرشع )فرط فرحرد ) تدحو فرحان یش ) ناب قرح رک # تفت یا

 یدیشابا ردعسق ندیطام دو هد رک ) ردنرابع ندافصو 2 هو اما ردع“ هنسا عم

 زدزوریسنانو بشی کلوا رولا لوعفم ییانوهعب داوا نعت نساء «رمیصتو لعحر دکعد

 یضاملاح تیاک> تفک ی م) رد همال یفاضاهب یبسم ) ردکعد تباهنو تاغ ليم ناناب) |
 ۱ نوک داسر شیعی هتک تا تی تر -ل رم زر ارت یدراب دم

 EES یەکی دا شولوا بواوا لوفشم هلو وذ هداب لد ۵ ابص ید ( یدرشلا

 نعل ید رلب وس هدن رحآ تالتسمو ) یدیفطا لا الا هدیکا یی ردع اک ندعءام و وا

 سکزاوهشیدناد و كيترک * تسدن مدکب نی زا مشوخ ناهجارام * تی * یدوفوا یس وب
 فرظفرحانناهح ) ردکعد مزب او هزز صیصخ فرح او هلصفر>ارارام * ی

 ربدقت مد رب هرکصخ دون وهعدکی روک ذعایو هدظفل مد ردعر ردراشامسا نا ) ادا فرحزا )

 دو) وبا كي ) للء فرح هک ی دياز ۱ هک یصازک) یربخ تسنو ) هئاق ادم تو وا

 2 (تدلوصح) رد هنسانعم شد ون و او فوخ و هصغو مت هدنوب مشددا هاب

 ره وخو هصغو عو ضصاو رب ندنمارپ وندا اززز رد ةوب مدرب ك رکبو قرشوخ ندەدرب و

 هدانییصاح زر وک هج وح هنعزوک اھ ةامو اند هک سه راو هت !احر هلبا هدابتیفک ین ءا ردق وب

 رر 9 هلاعر ( تد )ررو رعاش هکت ردیآ هاشداب , ییادک کر د راو ها كنئیفک |

 یک رفصو هلدو كي ی هثیدنا )(تاما رک ل ھا یتا نمر رک جد ہدشود ےک ( تابا رخبارا
 یک ر ف صو ز زو:هنسد ردقوب مغندهسوکو ندیلرکف نما رو ندیلرگفونا ارز بودنا راتعا

 تدحو قرحان یو رد * تفک و دو هتفخأم رسد نورد هنهربیس و رد % شما۶ءاط ینذل

 | ردکعدهدهرمشاط نوربب )هنسانعم نابرع ردقالبج هلیئوکس كناهو هلو یف كاب هنهرب )

 | لوکس كنارو صف كنس رد_کعد قوص امر فرظ فرحاب ام رسب ) ردنداکم فورظ
 هاش داب( بیک لوص ) هنسانعم یدا ردهنامز تادادوب )رد ه: ؛ساتعم شعاب هدنوب هتْف>خ )

۱ 

۱ ۱ 
 | دد

۱ 

 ۴۰ در



COEDS 
 تا5

 كفش وا قس یدروتا هدقوص هد هرشاط شبورد نایرعرب هدنیح بد ودوا تدب روک ذم

 3 تاب ¥ را رد ناتسهز هتامز ( ساباازفا تی درد هام زم ھوا غوص مهام رس ۰ هایدد

 6 سک نآیاهک نآیا %3 تسینمهام برا هاب اشک هک مرهک # تیم اع ردوت لا قاب هک نآ یا

 لوفمرک ) رد هیمالت و امضا هب ولرد هن :ساتءم تاود زا وب موس لا رو

 تن ت۶ )نایب فرح هک ) عهدیاسایقو ضرف حب )مٍاتوط ندندیریگر دهدحو ملکتم عرا ضد
 ردا هدافا صیص# هب هلبنطد یاب رد هیمال قف اضا ام ع )قو كع صوص هکو دنک

 لوشیا ( تد لوصح ( هلل راکنا ماههتسا ردا هدافایسانعم تعج و فطعهدو مه )

 لصاو نس ین ردقوب درفرب هدالاع هلکا,ةاو تاود كنس هک هاشداب نیلیا قوذو ترشع

 هز ردوو كعصوص کود ک هک ها ha هریک هیافصو قوذ كغردلوا

 كگج مغ مع نوا مر یلصاح نیسم رج نیع ك اسهوارف ارق ین ی دو هدک ع صوص

 صعقثو شافت ري طقو ربقن یلاوحا نیکاسعو ارتفو اعر ندنیطالس هدنرخآ ارز نیسکر ک
 مک ییزربارب هلک یر دو مز ردقو كع هک لانوط نساء: رنات ع ارمصم لک هساوا

 هدتب و لمار ابا یلکندانهموب ماقهاما ر دلمص* هان وب ترابعوت هجرکا سد هدءلوا

 هک هلوا مولعء )رد هنسانعم مع هد دشا كع مه هد رعاریز رد لک د اخ ند مطا یراتعا هو مغ

 زازا دواره هرمصدعآ شوخ مالک نیا ارتالم # روا والصاحیعابررب ندنعاهجا كتب یکبا وب

 ارتالم # مرادن هماحهک مراکزان داد تک راد نماد شب ؛ ورد یا تەكو تشاد نور نزور

 ئ ر و ر سدر

 ندو اوم هسک هلد دشءءارویب ترا اص هرم ە)ر دد ید دوواد دارمندم لک ردکعد ههاشد اب

 (بکرت / لو صحم)ر دکعدقوب عاج مراد هاج )رد ساند مهرج <! ,دیو نژور)رد هال یفاضاهراره

 ندورگل هرض نوتلا كيیدلبا ظح مد ) یدلک شوخ تب ینیدقوا كس ورد ههاشداب

 یکناهک ید ادکی دید :شیورد ( چاتاکنا ین را ھا رک ١ شدورد یایددو ) یدنوط هرشاط
 لاح فعضر ار  هاشداب ۶# هلوا نماد دکل قلوا ناةق نعي ) قو مات هو هک ءهروتکن دنف

 ا تک تادا ارار هاشداب ) # داتسرف نوریودرک دب ص نارب یتعاخ تشک ت دابز تجروا

 یدلوا رد هع :عمراصهدنوب تشک ) ردتفاضا هئاعاف لر دصمینعب ) رد دیم ال لاح فعض )

 ردع: ردص ء٥د نم )هە رزوا درسصلوا نار ) ردکعد ناتفذرب تدحوفرحایعاخ )ردکید

 ید )ید ردلوک ندنداتسرف )باغ درفم یطام لوف داتسرف )هبهرمشاط نور: )هنسانعم هدانز

 یداوا هداز یجر هالاح فط كش و ورد كهاشداب ( بیکرلوصح ) ردکعد یدلبا لاسرا

 تدملد ابار د عننا شب ورد# ی دلیالاسرا هرشاطو ی ایا هدانز تءاخرب هنرزوا هرسصلواو

 یدبب هدنامزق> ازا یراش دراره رص شی ورد )(بیکر ت لوصح)*دمآزابو درک فلت ودروخ
 a ره خخ دشماورکو یدایقلتف
 ردرلنالوا دعم هللا اد دو دارم ندناک دازآ) ادتمرار) * لا رغرد باه قشاعلد

 ربخ هیلعف "هلج ردةلمتم اکا هد فکرب ) یلعاف لام )ردکعد نعوط لیئتسم ید لعف درک یناکو ی یعدیسنا در

 شتلوا فی رع ندا رلیطهب ) ردب راکدی درب هجکرت هل مک كن همه نیءلایرغ )ردا دیم
 نکاقو لباد هدکنیسکیا لاح لک ییعرل, دید ردقو لد هی داوا فرح رایضءدو )راب دد

 فالخ هسباوب یدرولکمزال ق هاملوب ظفا شاوا عوضومنویگآ هدیکر ت هسناوا رک> هتف رم
 روک ذ٥ حش ت ترمضح ( تالو ص ) م a وا قلب ہاہق کر ت مدع سپ )ردیف

 زاغو ط رارقلام هدنحوآ ارفف نایلوا دف و اشدررو- هدن :صوصخ )هدازآ ی ء؟ شد ورد

 ایا رارق رب صد کوک قد اع تالذک ) رازابا دیقن هد هل.ظ> یک یراقدلوا دیق» هلک نعد

 ( ی )



CED 

 لد لام هكا ۳ لها للصاح )را رارق هدلاب رع هدوص رواوا رارف 8 وریص یقشاع ئ ۱

 لرانو ردنا رذک رمو لا وزرا مدرس ی یصاح ) هداعوط را EES هدلاب رغو ربص هدقشأاص

 شیورد یل صاح ) رداعتم هدعآ زاب یلاح رد ) :#دوبنوا یاورپ ار تال هک یلاح رد * یعیج
 یامز تاک ا ۳ ) دنا قو یاو ۽ ق>الوا 34٥ هاکنا كهاشدا هک یداک هدتلاح رپ

 قرذ و الا یدیا فو هلاعتام#*و هنطاس روما یرکف هکاب یدا لکد

 س اماح* دثکمهردیوزا یورودمآر لب دنتفکب شلاح ٭ یدیعو یرو رم-وروب> و قوشو
 نوک دلکتفو ی یداوا لعهمو ضم هاش دار دمآرب ءهب ) ردیجار هشب و رد یرعع

 یلعاح ) یدرات روبن«! ید ردشرو ندنآ ینوزوب هاشداپ جد دیثک مهردیوزا یورو )
 یداوالءفنءو ضم نهد )یدلواشررع ثرقهدهاشداب ری دلبا مالع ءا ههاشداپ نیااحكدیورد

 با ڪک الا هت هک اجزا و ۴# یدلو ا هج وا سرع ی صاح )ید ردشروا نزوبندنک دنا اکو

 رالی E هبلاع ک دودا رذح ناهاشداب تروسو تدح زا هک تربخ و تنطف

 یر راو را تعا یا هدنزااجنزا اینک : ماوع ماعدزا ل د شاب قاعتم تکلمروما

 تادا نزا یرب ) هلوا مافهو لحمدارم نداجو ) هنظفلاح ردنراشا مسا نیاو ) اد |فرحزا
 ردکعد هرابهم رب یک كنو ) یر داع“ راب ۵۰ ل نزا رد مقاوهدباک وب az ها وا هشت

 تط ) هیمال تط باا )ردکعد ندما كم یک وا ندماقموب دول سا ( ل

 ردلیتس* نداب یکیا تفاوت هنساتعم كلکرزو مهف ردردصم هلئوکس كناطو یرمسک كناف
 ةربخو هباخ مطاربخ رمخشربخ رد ردصم هلاخ رسک ندخ اب رصف تربخ ) ندر اب عو زص

 رد هنسان«قاریبخ تربخ و) شاو س ن دنناب یب هعص نیب د هل رم کو یعک كناخ تربخ سب )للاخ رمسک
 داوق لو ةم طار فرح هک )ر د هنسانعم ناصعاو هب رګ تربخارب ز)ش ءا لک د اکا ن دتغا لص انیید

 ی كنس تروس ) رددایع قازوا هالو یالتکسک ہلد دشا كالادویرسک كناح تدعن)

 كەل ءاحر زح )رد هیمال یتفاضا هل هاش داپ )رد هنسانعم بطخو مشخ هدنوب هلباواو نوکسو

 E عراصم لەفڕ اب ) هنسانعم قئقاص ردر دصمندشاب اع هل را کف كز د مھ لادو

 نوع "أ روتر 2۰ هعراصم ار ز ردهتسانعم ند وب هدنو دوب ) هنعانءم قلوا ك رک نیت

 رددیءال نايا تم ) ردناقرا بااغ ی ر د فت بلاغ ) لرلءت فرح هک )زا اضتفا لعاف

 ردیک تالکشم هدا و زو تالضعم )هلص فرحا تالضههر ) ردکعد یت كراءاشداپ

 كن الصءمرب قاعتء ) رده-انععلاوح اروما ءدنول ردرا هیعال هتگلع كروماو یفاضا هروما

 لمك و لوا رمخ هلب ربخ یاو یتا مدشاب یاعتعو ) یناث تمهو ) ادم بااغ) رد س هل
 لمح رد هیمال تقاضا هماوعو ) رد هناوعءكردصم یفاضا هماح دزاو ) ر دو و طعم هقاءتم

 یا )ند يڪ ءا ةمو لع واو ندماةمو لو ( بیکرت لوصحم) یربخ تر ادم

 هکر د شاب وس و تاطف ناكا ندراذدلوا راوطالا رمغتعو لاوح الا فاتح نيط الب
 اع ارز ) 1۳ قاوا هر ز وا رذح ندو بّصغ ینه ندننر وسو تدح درلهاش دا

 لمح ؛داوع ماح دزاو روارا قلم ھت e تالکشم یرارظنو ع ھك رانا تاقوا و

 هاش دا تهد دوب شمارح # یو. * رار ولوا برطضم ندنس ولغ تا یی اح ) رازلبا
 ردء>ار دیک زا نامه دل وا ات عارصع م۶٤ نیش شارح # هاکند راد تصرف مکه هک #

 ردعرا ضم لعف هلرعف لواوو هل هه و یع* كاب دوب ) رد هک کآیربدقت هلي رطرک لا لیق اعضا
 1 شاب نمد ۱ ا طاع نايا قاشا ندند و ) ردکعد قا وا ar ونک ندلدن ول

 د را د 8 دا قاغا ے7 ہص و رد ساء م تاو ماکه ) تفص طدار فرح یک راد فرح ال

 ( A)س 

 یناکدر
 ی در

 یرورسدر
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 ا

 یرو رسو لع دیسناد ر

 یرورسو لع دږس ناد د

 یرورسو یلعد سنا در

 یناک و
 ید

 یقاک و در

 یناک و ییعهو یر ور در

 ینائدر

( ۱۱: 
 , FTی ی سس اس سس سا دا سس اس سعد فال سس دا تاخیر سد کد ۳ 7۳۳

 ءاکن هک هل وا مواعم رد هناتعم ظفح هدنوب هاکن ) ردکعد زانوط بباغ درفم لارغتسا ین لعف
 ند رک اما ردهتسانعم ظف> ها وا لیعتسم هلتاةتسم و هل ردصم ندب رادو نتشاد يظل

 (تس لوصح ) قفا نعل رد هنساثع» رظن ها وا لیعتسم هل امتشمو هل ردصم ندنکو

 صرف نامز هکنو-باوا مارحاب و روا وا مارحا و ردمارح یت كهاشداپ هسک ل وا

 E , یامزرهبورا و 1 زادربخ ندو جا هد هالا تنا صو از انار نع“ لاح * هل ر

 ۳ )ارد ال یف ضا“ )ر د هنس انعم لګ هدنوب ی 0 دقربم نتفکهدوهد 9

 ها دا ندندینس ر دمبطا د رفد لیفتسم ن لعق نال ) هاسات م مدام ردیف و فر <

 نت شحاق ءاطخ یلبا قلعت ۾ : هد و4 ردع).2م هب ی : سس ز) ا نیس هیم ر وک

 رد دیس ادعد لطاود ازهدوهبو )قلعه ردصم ننک )ن . م2 قسس تیحاصم فر > اب )

 لبا 0 .ب راد ن رداد رب ندند رب رد,طانم د رفه یهل ل ۳ هر هڪ كراو ك رم )

 ندزم بوس هکمادام نل زوس ( تد لوصح e وخردق )هلا ع جعل ر دکعد

 هدوهب e وڪ ىناع كمالکو تصرف كزوس ملکنالبق ینتعب نس هيم روک لوا
 زوس ل ا 4 ارز هه رو ناصف E رحو ا عا ص ss وس ز وس لطا و

 كدا تعد ندا هکار رذ٥ خوش اد نان رب ل ٭ رد.دس هکا مستمر = كل وس

 0 O a E هما ل لات E TE اار تا

 EE SL ارا یاقتشا ندندنار ردکعد هک دروس ند دار ردم طعم را ل ۱-3

 مس شوبداین وجا اک هدو خوش ) د هاب یفاضا هوش )رد ھاسا اعم یا إد هدو ادک )

SIRIهد کنم ) ردکعد رسم ردلعات مسا ا .ا لیعفت ردهناب ی اطا  

 لاف رد-کعد زا دنا ) ف رظ فرحا كل دن اب ) تفص ۳ فرحاو ) لیاءل قرح

 یدنآ باعا درم یضام لعف تخادنا )دیک ات فرحر ) رد کد نامز تدم ) هام

 هل یه رط ماهفتساانو ) نر دتکید ناب ءا روم لف ید لعف دنادن ) یدلیا فات یی

 رد هل وب هنگ اش ما ) رد هیمال لال تب ةن: رح )نام فرح هک ) هلوا لعد یاب

 دن موعطم هلع نوکسو هلرع كن ط ET یرمخ دمو ادم هننرخ )

 ناوخا )رد هیمال هنیطایش كناوخاو یفاضاهناو[ ) رار د د شراوخ حس تر د ناين

 كنادک روک داد ههاشداب ک ۱9و( تار لودص ) رد دبسا عمه رلخاد رق هللا هزم رک

 هکنوسآ کندنو گزار O خاتسک و ك روس مگید د هسرارل دارا ضرع یااوحا

 هک زاب یدلدا مد ط هلا فارم-ا نعد یدنا هاب تا هدامزقد ازا یامو تنر دوب

 حاتحا عفدو ا هو هرلنوب یی رد يش هما نیکاسیموا 25 لا اٿ ه هنر aKa راو

 زلرو نوڪ الز اا هر. ده و هرلق رس میم ۾ یی ر داکد نیطاش ناوحا ل رولیرو نوعا

 ہد اف طء هخوش ی یرذم ( رداکدقح تسرذبم ر درع> كراجات کک لاا ا هز رح لاح
0 

 مچ رکصخدخوشو رلذعا ربخ یبندم لک تا یرمغ نا اک دانا تا ل ل جک

 تقلع هرو اا هداز طا لام « رکصا دنبءدو ش ابا داززدا هداز طفل

 یتراب ۶ دناد )را ناب رازدا فطع کر کر درک فاتو هرایصدد تحاا دلار راد 3

 دهن یروهاک ع نشورز ور وک یهلبا ٭ تب * رلشابا لر یترابع می رز دیا كرت

 رد هسا نەم قح ارد هه ءثم تفص لا یهابا * عاز > رد دش ل نغ ور تش ف

رو تفص طدار فرحهک )ردوا یک های او ت
 نشورزور) رد»>اره), ا

ر وفاک م E ید هدنوک ندآ ردامزف :e راک
 كنش هدد ر د عم“ رد هاب ی

 س ورا E ی ی

 ی )۳ ۲ ج چ



CE 

 رانا ۳ ۳3 E روقوا هو کس کی٥ هر ر

 اا راضء لعف دهن) رار د هموم لا قآ سل یاب رد ز اتحاد ¿3 یروذاک س

 رم دوز )ردقمف اب داره ندةموق هسا :عد قد ود ردت هل مسکو یک كنو ندندیهن

 ك6 شک )ردک<د نیسرروک رد طاع درفم ع را ضم لعفیس ) هدنامز نیس ینا ردکءد

 سابق هوا 3 هل مع نیش نکیل هل ریسک كە دک لما و یعش

 رو والا رونق ح وتفم هدارد ول لق ام كراءارب ز ىدا تا ص ,_هق

 نع نیش هل اع ر یرسسک یلبصار روفوا شک اذوذش را ض» اما روئقوا نکاس نوا نزو

 كنار نغور ) قلم هدشابنفرط فرحاب بشب) هدنر دقت شانارح رد دعم هغارج ند هج

 هل رنک كم یاد را رد هب . هنغاب خا اما را رید هاب یربغ ندنغا جا هل هف كنيعو ی ص

 ردیسا دا نارا هد هل تف غارحردکء دزاوا تا درفم لابعتسا ین لمعف دشات )

 ندا هک هلبارب ( تب لود ) هلی رط لع "هداراو لاح رکذرد دارم نا" هدنوپاما

 زال وا عاب نسخ شا کیر راس یروغاک مزد وک هب وک ینه هدنوک
 یصاحیحاناغارمشو ىغا ثٿ زەك یدلاق ه دق زا ]و ارداق ها کان ۷ ارزپا و یتا جادا

 یغا نالوا زوجوا كا هک هلوا مقفو ساذم هلب وش هدنامز زا قحا نیلبا فارسا هل وب
 یایسطعب كحارشو شاکدناف هنن رب دشا هدر هس شضهدردکعد زالوا رداق هغقا
 موهم ینبدق ا نغور كهلبا 9 هک ش ابا لخد هر اتو یسضم و شا واتس

 شلوا نواع» هرات بویلیا رظن نادا یسضم و هد هللق نغور هدنغارح هکر دلکد
 هب هرکی اک كشک ) لمااتف شابا كولس هب هریاکم قرط نکیل شابا مالراث کا یخ و

 دئو ادخ یا تفک مان یار زو زا یکی # شلوا بهاذ هذ وذش تع” نیلبا صی صا ۱

 فارس هعفن ردات دنراد ی رګ قد رافت فافکه جوار اسک نینح هک مد ی نآ ت و

 یبناهدنضبو ) ردلوا مان نکیاردعفاو رطح ك هدنرب هان د هنس ضع *٭ دننکن

 ضازعا هن را تخ ارلضءهدو شابا راتخا ,و هم توب رل ضعبو شعش ود تڏا هم رم

 هقزر هلب مسکو یعف كفاك فافک ) قاجرخو تهج هجو) رد هرباکم یضارتعانکیل شلیا

 هنفهاونوکب نوک شیب یرا یریاردیج كه رفت قبراذت) ت حا صم فرحاب) زارید هژاو

 ضعإ قح ) هنس انعم نیعم ندنب اب لاعفا ردلوعتم مسا یرح ردکعد هاع هامایو هتفب

 0 لوصح) 5 EEE یک هلن رط .یربشت فطء هدر سن

 هکمروروک ی الصم شدا یاید د ههاشداب ی رو صان هد یرارح وشندنوش

 هکلب اب را هیر و a هود ۳ لذا تهح و یی را تشدعم هجو كرلفلتهو قرم ١ نیلصوب

 فارسا هد دهن مک ردا نيول هاع هامان و هتفهب هنفهاب ون وکي نوک یت“! راه ورزارزاقرف

 فطا ار یوم تمه باب را ترس سام عنورجز زا یدومرف ها اما طب

 ی تللصمر دکا ردتسا تادا راما * ند کاخ هک یل موش زا و نداد راو تا

 لروس كهاش دا اه اس هس اوم كەر د کو كمءروس رد رشت فطع عنو رجز ل مد

 ودل ندر دتا لا ديدشاو فیفح دیماو دہ هاردکعد یدیعاراو دما ) ردنراشا هنکو دید

 نداد رک)یدناوانایاقباس هک تنرواک نوا نزو ترور ضد دش دمج تلارز) شابوس

 كون یدیهونو ) تبحاصء فرح اب ) شابااطخ نمد كءردنودرد هام كلتا هر 3
 (بیکر لوصحم) ردکءد یالرسدیما هلا هب ردصم یارد دتساتعم سوم یدیماانو ےف

 f وو یشدورد لوا یا زوگید روس هک مو رحزاماردمک رداد وس مد ت نعلصم مهاشداب

 ع لس نار

 ی" ص رەد و

 یناکر اتم نواعمو
 ی هدر

 و
 یرورمس ضرءو

 یعدر

 ند هیسراف تاغلتارمتعم نکا

 ۳ رد هد همامو رم

 بولد (دنما رن فة: ہرا ارنا

 دیقرب راد هلز و تر ورا

 هد ەرە تا صءوردووب

 هل اد دشز و فب دےمایجد

 ترور توت در دتفا یورم

 (ریدتف ) ردقو یسیدرفال
 محاطا
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 رداک دقیالو بساش هن راناش كمرک ناعاو هقالخا كتمه باب رازکددروپ ندنوش

 ناشی رپ و رطاخ هتخ هلکل زس دیما رارکت بودیا راودیما هللاسحاو فطا هرکرب یدو رب
 یریقفر ر داک د مالموراو از س هرلهاش داب مرکو فا بحاص یک كسی لصاح كابانورد

 نوايا تجر ی اھت هللا ) كابا مومغمو سوب ام هەمو رحز هرکصرورمم» هلاسحا هرکر

 * درک ناوتنزارف یشردب دشزابوج# درک ناو-زا عامطارددوخیور * تب *هژر زو هلل وب

 لاعفا عامطا)رد هیهال هد عامطا)رد هیمالدوخ یءر) قلعت هدرک ناوت هلص فرح ایور )

 قجا یعارد هتسا م جن هلک ردرک ناوتزا) كءرشود هعحط یب هسیک ر ردر دص: ندناب

 ندزاوجمدع هدنو امار دتانک ندناکما مدع هدر ر رنک ادرک ناو )رد هاسانعمندرک هدودرک

 نصتعیسابیشرد ) هن انعم لوعفم یان ردکءد یدلحا دشزاب لیلعتتاداوح) ردترابع

 تفص)ر د نسخ هګ رع هکردکعد یرا هل رل دیت كنارو یالاد تشرد) تیحاصء فرح

 قالغاودن هدنو هلرمسسک و یصق كافزارُف) ردر دصم فرح ابو )رد مرت ییاسقم رد ههبشم
 هن دک یھ هنژوب یدکی شک ( تف لوصح ) رد یک قیاس هدرک ناوت ) رد هسانعء

 رک قماجا قبا كمرش ود هعمط هناسحاو فطا لندنک قلخ یی سوق عامطا

 یدلواحوتتم عامطا ناب هکنرجاما )7 كل با راکعمط هثهرکو دوج كن دنک یل للصاح

 یاب لوا هلا هجو تنوشخ ی دابا راو دیماو عماط هنمرکو انهس كندنکی لغ هکنوج ینعب
 كرک كالا راو دیماو داتع» هن اسحاو فطا ندلوا قلخ یلصاح ) ر اک دز اح تابآ دس
 هدعرصعء یدازاب لک ماا نورد نات ر و رطاخ هرس هژءدء و رحز هرکصا دک داد ااما

 رواک ها٥ یکیا بوح ا صیص# هاف ہک یزارف) راورظذ هدکعدرد هنسانعم ح وتم هل

 راد ر واوا اک ندو الغاوعنم هالکنا هکر واواهاک و او شقو یر و كسکوب یرب

 عارصمو)رلشابا ایفا هدنرا هعد ردتا؛ک ندعنمو هدکعد كسکو و دا صحت هر هرم هک

 ءاضرالب ندنسییعل رداکد نک نجا هلجوکی سوق دیماول دما هک و زو ودنک یتسانعم كلوا یرورسماو لع

 شک قارا ندنس یان«لوب قالب رب نیبد نیس هدا ناسحا نسرکمردلکد نکم قلا هنسار
 E e "|| فاکو ییعشو

 هکعا ینراسبع درک ناوت ) شا: 8 قا +۰ قف هنسانعم قاغمو هتسپ 2 زارو یرورسر ىلع بس نادر
 ىلع دس نا هداترابع درک ناو ) شانوس نکات نیدد ردکعد ردلکد نکءردقوب ج ییمش 1

 * طو ٭ ردرکن» یراکنا کا ترک ی هغلابم یاذعم یرورسو شعءدراو ةا م یفاک در

 جو هکمدارم ندزاخ ناب فرح هک # دن ادرک روش يآ با: ج ناکنشت ه6 دنیدن سک و

 هدنوب با هلص فرحاب ) شهروز مآ هلزاج ندنسیکیا هدرپ هع هدیاکوب هکتن ردلباق هفلوا

 واک درک )رددارملرکک و لزوم دنوي ندروش) هاب هروشو )رد هبءالیفاضا هیآ د هنس انعمراذک

 تیعج هل دیکر كظفا ضب و)رد هنساذعم فارطا و یمرکدهدنغا هل وکس کارو هل رسک ك مع

 هنسا:ءهروا وا عجر رب ددا درکو هنساتم یداوا عجررید دمآ درک الشمرواک هد هنمانع»

 هنرانک وص یببایرازو-وض كنياوب هبمک ید یر هننةزاع> هک مروک هک ( تد لوصحم)
 هک ردقلره ردش# روک هسوک ب راق داوا عج هن رانکوص روش ید رارواوا عج

 * دنا درک رو ءو عمو مد * ن ریڈ دو ءیعشچاےک رھ * هد ه-رارولوا شطهتعو هنن

 باف درقم عراطم لعق دوب ( لسو فرح .نمهو تدحو فرحا و رد هث-اتءد راکب نوح

 دم ززوا هلو اراکب یلتاطرب هک هدر ره (تدیلوصحم) هجر قروه )ر دکع د یلناطنشردکءدرواوا

 یک رو بودنآ با طخ ههابدا نداحرب زو حش ترضحرا رواوا عجروءو عرعومدرم

 لات هک» ۶ 2 نا کردلوا نالوا ارن ةن دک نرش همش ج ونی دءاھزمس ےھ اشدا

 ره
(FY 
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 دلواعقاو ناب نادر بم ید ہر بولوا باربس ندنفط) ناتو ندک د وج بآ ار هو

 »وب هنگ )1 * را وا باب ص .دندکمر OSE ردو لع س 3 ره هکر

 بدر دو و ا دوره ریدرپهد هخه" ضعب دوبل هچ هک د ور یبا ګه ۴
 فرح هک )یرخدر واد بم غم ) ردکءدراحوا باغ د رقم ع را طم لەفهلب راهه كنارو كم
 هدورهداثعم ین فرح هن ) رار د هلع سو هل رسک كم مچ هنیچ ) تفص طار او نا

 فرح او ( قاهدورت هلص فرحا ییاحم ) ردکعد درک تا ۳ لە هدنر دهن دور رد دوم

 اوتار هدظفاترک رولوادم رادقمرپ نوعا نزو ترورضمحهح )ر دایک ی باسهک )تدحو

 بودا تاپا هدعاک یاب روک ذم رواوا بک مع سان دوا دج هدلوا عار هک رواوا
 هل وا هر اک وا هررب جرم ) رلشعا 0 هش رار رل نزا یح
 ES ؟ نوحوآ هرب "نا اوا هنیح نعد هیلوا هنس مچ هکر کا © هرب ر هوا لاد و

 E شم رات وط ت ءا زمسانو هلبا هکرد رغاظ نیید رد دنسانعم هند یک ھج یظفل

 || ردیلکش صفات عون یکید د رواوا لصاح ندکعا عاشا نوجا نزو ترورضاب یهدنرخا
 یکی # ت * تباكح # * شالا وهس هدنراتعا نیلکشقدارت سس د هلان رد هلا: عمق نا یونس ھم

 5 بعص ند ن نو>ج ی حشاد یک ز Çi وید ر 7 یی تکلم تاعر رد نيشان ناهاشدا زا

 نوئو) تبس فرحابو )كوا ساب )رد هبناب قفا دما شب ناهاشداب# ا1 دو۶یور

  Eهل رب دشت فاضر رد تواضا هما ووعد لرد ص ءتکاع تاعر )ردکعد یکلواردتیہد کک ۲

 رد ALE كشوڪ و 0 كادناو ىع تالوا نیس تام یس ) ردکعد e لها

 تیاکح فرحا یدر 1 )رد ردص»فرح یاب ورد اک ندلذاغتو لامعا هدزرب یک كنواما)

 شک ) لوءفه تمالع ش سه م زانآ ررب هر) صادر Ka ) هد هنه-ذ طم ) ردف وط»مهتاعرردرکش

 فرحاو )رد هنسانهم تڈ هل لوکس كاوا ا )قلعتم هب شاد تبحاص فرح:

 یورهناس بەص ن شد )لر a ) ردکعد یدرانءط هراکح فر حاب یتشاد ) ردصء

 هدرا هلص كمع ءا تشد E ی هد رع ردد ۳ تادا A هر مدد هد و

 ج ترمهح ) 7 ر 9 ۳ ) ردکعدرابد رو هقرا ردیا وقم مدغم كددادب ( ردکعد

 لاهلو رص ەد اعر 2 اعا هاشدانر لوا ندنرلهاشداب سههنامز یکید2مزپ هکر رو-

 مور راسو یرلعال-و یی ره راع ەد یدران وط هان و ندش یرکشاو یدردا لامها:

 | ادیوهو رهاظهکوب نمد ه؟نوچ سب ید رات وط نوب زو لباذ ییصاح ید نمر و قعزآ واو
 رل ۳ :اضار عاندن ول بور و هفرار کس عیچ ی داک هکایا كن> هاکنوب نهی درس وک زوي بواوا

 ادب یا یی یو ارش ی 2 ؟یرلکدلب أ ضار ءا ند دز ا ناخ مر دلي ند های نیط الس

 | لاا ی کد ادن مریخ ۳۳ ناهاثداب تفص یا راء < نیس و ناب کا یناهاشدابو

 دف ام نیم بن نواب. 5 و ر> هک هدناوا ت تراز تک :اعررد) رد د رک ییسیرمخ هکر درهاظ

 ِ ا 9 اعر انعم هیاکح ار دد یدنوط لنيتشادوی-اخ سا لود كنترا عید رکی دليا
a IE1  

 نطر لدا كدنراد * مد ن ندر تسد سد اعیرد * ما ردی ھاہسزا ا تاب #

 قصو | هدول عب رد ) ر ولک E ھن: رخ رداام هدن ول ج )و اکح و

AS 

 رصدت هدنرل اعر تودنآ ٩۱ ما ی را ا یامو ا رج فاق ز کدرا و هاسماکحو نیطالس

 ۱ كندر تسد )ردعجارهب یهایس رک نیش سدا )رد هنا م فح كا غیرد ) رد هتسا:عم

 1 A وح( تابلو صع ) لصف رحاب عرب دد )ردهمازواو ق ءوصدا ا ندكجليا ردل ودم مدقم

 یا رولک عیردو فرح كابا كنج عي قءدوا لا هلق هدک داک مزال هددرکسعو هاس را ردآ

(CCD ) س ( 

 أكو یکتدر

 یقاکدر

 ی در

 یرو ,سدر



 یو یلغ دیس نا دز
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 یناک و ی رو رسد ر

ANE,حارش  

 یزورسدر

 یرورسدر

 ۳ ا. بیک تلوصح )ردتاک ندزاوجم دعردکع دزالوا كابباد ۴ ناوش)دهح ولکأورد هلصفر <=

CAD 

 هدرلندنا ح رم هلعثم یا رد یلوا ) را ڈالا طاق رلننوط نس انعم ییح هل ب یخ ر

 اریکی * دوب یتسود ساب دند رک ر دغ هک نانازآ ار یکی * رام لا حرمش هلیقباطم یانعم
 ردتراشا مسا هکرد نا عج نانا ) رلشلیا لر هجو ی رلادا كر یار صیص2 فرحار
 اب ) رد هتسانعم انو لر هلدوکس كنارو یعت كنعد نیغ ردغ ) تفص طار فرح هک )

 ( بی RT در ید رص نیش شام ) تبحاصم قرح
 تسود مک و مد را ١ شنعالم *# ید ا راو ینلتسود هلع هک كن رب ندرلندا افو كرت ل وا

 تمل ق وعحو ر دوخ مدت مودم زا لاح رعت لدناب ها نی هشانقحو هلفو سا ساتو

 یسالوا ىدا وب رب هد هکسل ضع) ردء>ار هر کیر ش میام رابه # دد رو رد نایلاس

 دضسب ) زامار یتعی زد هنسانعم قطانود ) مدلبا شازرسو موالوا مانشا لوا ردیلوا
 ردوا هلثتس سسک و ا دد عد تم نارفک ساسان ) سچتاو قا ید قوذ

 للصاح) هنسانعم ت عننا فک درب ینق>كعازوطساهشقحانو) سانشان قح) هاسانع» نود
 یتیماسانلدناب )تفصطبار فرح ک) رد هکنآ هدنلصا هک )رداع ترام ظ لا روک ذم
 هاریغت هام دناب د هد ده ضع ) هیماللاحربغت ) یناعتم هددرکرب ) تبحاص» فرح نیم

 هود ددرکرب )رد هبناس قاعت هددرک رب عدق مودعزا )رد هنسانع هامرمسوهدامهیام)

EE:قوعح) شعاب لب - ییسانعم كنو نیل ارم فن هلا مجرب هیلبا ض ارعا یلصاح  

 دودش ردعج ا نولو فاو) تس فرحا )ردهلب وه دت ةاصا هن ایلاس)رد هيم ال ٿ د

 مد رب ر را دق كبلوا لادو كواوو يو یک كن وئدد روت ( دک ات فرحرد ) هل. رط

 هل( بیک ت لوصح ) رد رعد او هر یک هدکنوب هدکددرکرب یلعاف باغ درفم عراضم

 تل نارتک و ندو ردتا مددو مدانا شا ز رسو مو كيمحاق نالوا ییلتسود

 ندنعد مو دّح ید: ک هل بس لاح ربو هام رس قجازا هکل وا رد رک اشانوراب ك#ازوطو

 نارفکو هيلا عياض بودی يطق قوء> ق ول ههنوهیابا ضارعا ندا بولوا نادرکور

 یهاس ےکیدلیا مول * یراد روذعم عوکب ر E هل وا تلاس و بهاز هد رط ت

 بوتوط روم نب ۳۹ دا تاک ا ا ۶ا ) یدید

E 3۱ ماها ندندیاش رد ئاغ د رم ع راض ل ۳ دیش * د ۲23 ناوت ید رغاوح  

 بس ۱ )نام فرحک )زد ربع هد 2 عجار هلاح نا لعن ردکءد ردیمکلال هه رط یراکنا

 ردکعد هرا 4 .کنكيحوح ) هتسانءع سرف ردکعد تا هل رع ءایو هلئتس نوکسو هرم رب

 حرم هخ رع اهم رکا | هلن یک كلازنزو ( زرده هکافاطمدغ )رد هینال ن زدع ر)

 تاقی هک رب هکلب شعا زالوا یلکتهدشاسنامز هکر دم سه رکا دا ندنزدع )رد
 تا

 شع را رشودهتاا هنر یزو تواا هجئرا و هلژ هو ش٤ راروق هنرب قلکن هةل وا

 كم فاک ور ؟ ) هلوا هداهر) مدرونشود ها هک یس هکر کا هکر دیع» ls هکر دی ها ہس سا

 یک كلوب رز فرظ فرح ایر زب ) تفص طبار فرح هک ) رارد هنهر هلع كنازو یرمسک
 ا یی ) ردکءد را تی تا د فرحان ی هانس )هلصقرحاب ) رد هنساثعم ها اق اط هدررن

 ۱ . یرتواو ( هل ص فرحا( ردکعد هاا هدو ا درفم عراضم ل ۱۵ ر* ک)ردصم ترم

 لس ) ردص»فرحاو )د عرک و ادر اوج )ردعجار هناطاس

 هسرواوا هسا: هدا و دوجاما رولوا تبحا صم ف رحیم كنا هسر واوا هنحانعم رداهد

 ےک ا

 ( دوهەم )



ET ی 

 تا

 کین TT نوز 1 EE هپرا عا "هکر دل ال ررود هت ھے ا

 ۳ رکسع هدنصوصخ لامو هن نرخ هک ه اشدایو نوه رح نوا ند رادعمرب یه و 1

 هلالدو ناج اکا هر و هدنلحی یزاواو موسر راسو قب هراذشخ وین رل هفیطو بودا لاسماو

 هنروغواكنا یبصاحزالوا ابا ادو لب ناج هلو كنا ابوزالوا كلا تالادفو كالرداهب

 رد هنسانءیاک: هل وکس کالا در دیس هکر کا هلتفاضا نز دم ) لک ا كرو شاو ناج

 لج هب را مالک ننرابع دولوج یی ىا هک دیاش )را شابا اطخ هدا نومو هدول راد

 ندنغب دلوا یوکویٹیا ندیالاقم بانطاو مالک ر اکا و دا لبو اهلی هدیعب تالاغحا بودا

 ده سس یهدنرز سر کو A رم هو شرابو ن نوي داوي

 د ہک انفرحا ) هجر دفت یرلقدلوا یلهکسردلماش هنوتلاو هر دا هدرارب ی ؟كيو رز # لاعرد

 كهدب رز )لکد ندنداد ندندیهد ردکعدررو ردیطاخم درقم يا لف هلیرسک كلاد هدو )

 قحرردرا هر داهب هاک هدهدنکرت هنسانعم رداهد E د صو ) لوا لوعقە

 ات ) لوءفم تادا ارو )رد هیناب یفاضا هی یهاس ) هتسانعم تالرداهب رار د یدایا الرا

 فف نوعا نزوترورضردشر a ا! صاش رکو )ردلوعف» مدقم دهرس )لي اوڏ قرح

 درفم لابقنا قد لعف یهدن) ردیاوعفم مدقم كده دراز ردعحار هب یهاسدرم نیش ید

 ردا ,(تسلوصح)رد هلعفر>رد)ی مر صرض لاعردو)ی 2ر معلو قمل د مش رس )ر دی

 داد: اک س مات | تاعزو تاف> !ا لص اح )ریو نوط ځد تآو بابسا و لامو هم او نوت هب یهاس ۱

 هک | تیر لصاح هدف شا ناچ هکر رواو کوب تک لو بلک كویق بواوا عیطءو
 نیخاببویقنسو) ملکی لوق كس نرو تابساو لام هب یهامس د محرک او هلوا صوص > اکس

 یدتک بولا نیشا زرد دا, 1اعرادرس هدنرا ه مزور ردکءدردبا رابد ل ارت بولا

 هر دوش )ردتاغ ۲ دکل لصاح) هدر كعد زديک بولا نیشاب دهش ام رد رسو

 و دقت هل.س هناسف | كرانازاب هل وب و ) شعا مت ج بک هلون ن ازا ده هلا

 ہلا یواخو و ا ط؛لوصڊ ۹ ت ادا #٭ تاب # هرو تو هللا ش سکا كلام هغامد 2

 E ک )ەد وط نا ندا رد 3 رک ٥ درفمیضاملءف عیش * دار هلا ش

 لوصي) یدلوا ی ۰۹ هل غاوا م اغدا رد رک عمه اطول ك ی ا

 ك لوصد اة طو 7 ردط رش ءار ۶ > ردکعد ردیا حو موع ه رداغر E درفم ع راضم لعف :

 ید) هنسا:هم یلاخ ندورفم فیفا رداعاو مد یواخ یکاسولج توو ( رد.هلظم لوعقم

 رک ذ مدرفم عراضملعف شط )هنسانعممکش) ردکعد رگ هاا قا ضم رورګ اطهلنطد شون 8

 ه شط )تبحاصءفرحاب) ردکءد ردیاموعهو هلج هنسانعم لوصد ) ندشاب برض ر داغ

 ید هساوقوطرارو ال د مک: (تبلو صع ) هنسانمزرکردقجاق هلارسک رارف )ردة م

 رد هجو موجه هدایزو ) روشباب هلدش ه ودع هساوا ربتف هساوا نغ یلصاح) هساوا جا
 نامه هکلب )زا هلاكی هیودعهساوا ساععو ربقف ییصاح هساوا جآ ف وا هساوا شوب یر اما

 یغار ویتاآ د ییاسا ارز نم« دبا شاوص مک یصاح) 5 رواوا دیفم هم راترّوَو تیشاب ۱

 ناج هند هدراکب ماکنهوراز راک هاک دارم ندکعد ردا موج و هلج هلا رارف ) لکد هدنرب

 ها ةه هن ر ل عاق مسا هد عارسصم) هنر هوراو یداععا ها هارز ) زامراو نداکوکو

 هدنرب دقت نطلایواغادا بوت وطلءاف عود رم کا ظل ن نطإو نیلا دارا یضام لوف ندان

 نا ییسانع» كنا عارم صم لکد لم »سم هد لا تغاو | ارز شا ار دعت هل بعز یدب 4

 بویهرو- ؟ تو اط الص | هکنح هسال وا یردق ع! راتوط رک هعمح اف هسا وا چ ایرو كرداهب
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 حارش :هبی ون

 یناکدر
 ىلع )لس نا در

 یرورسدر

 قاک در

 یم“ در



 حارس عج 2و

 یناکدر

 لعكس نا در

 یرورس در

 رف او رک ق 1 د ر

 ید ر

 رداعاو مسا ك دا ليف
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 ىلع دس نا ك و

RE E O GD 

 ةهةلك و دش لوز ڪم ارزوزا یک * تناکح# شاپا را و رف نا دت عدس یاشم نيد ردبا رار
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  4سفت حس حس ام ا

 بید ورابوکد درا, دابا روضحبوا وا لاسو هدازآند هنسا ره لیصاحرایدروتوالاحهدوسآو ۱

 (۱ع۰)

 * داد تسد شرطاخ تجو در و ناسک ت E رو دمآ رد ناتن وود

 هدر هل عن و الو ردا معتسم هكناساا هلنوکس كمالو ی ےف كاع هفلح و ) ص فرحا )

 رد هیم ال یفاضا هوك زسا :هم روک , )رد هیعال یفاضا هاش ورد

 لب ےف كواو یهو ) هلص فرح رد ) ردتفاضا هالعاخاب و هالوععم لرد صم هناشبا کت دو

 هنس هعلح رب وردویدلوالورع»یسیر ندرارزو ( ب 5 لوص) رد اف رص عجار هرژو

 یدرب ول ک اید رطاکس هجویدلبا رثأت اکایتکرب وا اویدلوالخا د هنساح ز ید

 رکدد راب کالم * یدلوا دارا ند-سالتو قادت اکاو صالخ ندن.فتلا هس ٠ هج اتد نعي )

 یدیاوار هدناصاورب ) اب زود شنع که لو جم تشک ودر 5 لوقدومرف لعو د نی لدوژب

 درک لد)ر دعج ارهریزویربعضواو) هلص فرد او )السا فرح ر )ردش او اطقاس ء به هللصو
 رواوا عجار هکلم نیشرد درک شوخ شاد یریدقن ) یسناث لوعفم شوخو ) لوالوعغم

 فرحا لوغشم )رد هتسانهم هباص نمک )ر د صم فرحان یوزعم) ترازو لعییعد لعو)

 ینعب)یدلیا شوخ ینلکوک در هر زو او هن رزوا زو هاشداب ( بیکرت لوصحم) ردصم

 ییتهدخو ینلع ترازو هنن بواوا لد فاص هر زو تودیک 9 ؟یکهرینو بصع ترودک

 یعی)ردکی ندقللوغ-ثم قالوزعم یدیدو یدایا لوبق رزو ) یدلبا فیلکت ینعب ) یدروس
 بودیا رادتخا تغارف هشوک ندقلوالابلا تنش و لاح ناشر هلیدویقو هدوا اهلا اند فراخز

 نیفاعےکب هکنانآ * عابر * ردارح اولواقلو اهدوسآندننایلبو مالاو .دازا ند هقرفنودو

 تفص طبار فرح هک )ردکعدراناردپ ج كن آ)* دنتسب مد مھ ناھدو كس نادند * دشن
 ردیاب ىق و اطا هے فاع )رد هب واز برع هکر دغاحوب a ى كر < فاک جک )فرظ فرحا جک: 3

 كنسرارد نس هګ رع هکر ارد هدهد نادند رار د هکلبا عفد ییالب ندنارق یلاعت هللا تفاع)

 وفا ۸.۶ اکو یصق كنسلس) رد هیمال یتفاضا هک ) ەلدى دشت كلونو هلبرسک

 دتس هشوک تغارفو تفاع هک رلیوش ( تبب جا راريد « زغآ رسفلاو هلفلا ناهد )

 روفع تاک ادند )ردرل فا راتخا تار < ج ۲ بواوا عطعتم ن فدا نعل را :دروتوا

 ۸ شوک نحو )راد دن و ک دب مد م ناهد ر دتاک ندنر و رش كسان یذوم

 رلددل وا لاسیواوا صالخ نددمد وک دب ووک تیفو ی در لءلخ راندا راتخ ادعاقت

 * دتکشب فود ردیتغاک ٭ * یدلیا اطخ بوزاب نوزومان راناراب تعانق هت رب تبثاع

 ها ة2 لاد وود ح وتفم نیضو ی رع فاک نا و نارمک فرح ن نازو و

 یاملیف ددرد A فرح اب )ر دیلوءفم مدعم دندب رد )رود ساطرق هك رع رومڈم

 نارک فرح نابز ) ردرلوءفم مدةم كدت کشب فورعم )ر دکعد رایدتر رد عج

 ر دج تادانونو فا اردکع د ین وطننا ص ةنو بیع كذب دک ر د درک ر فصور کف ر> ) هیمال

 ید رایدلبا تسکش یٰلق بورا یرعفدو دغاک رلناروتوا هدنغاجوب تیفاع( تب لوصحم)

 لابلا عراف بوکچ لا نداهیفامو اند بءدیا كرت ی هو ه قل العو قبا وع عج هدرهاظ ماع

 هک داب ناک یدنهدرخ ارام هنناره تفك ت الم * داهزو دابع هک لکد زالو صالخ a اباواو

 رد هدسانءم لویعم هدنول یاک تدحو فرحا یدنهدرخ ( هلا هن اره * داش ار تک رال

) 6 ( 



CAD 
 ت سد سس ی ست تی یی

 طدار فرحیک ) ردکءد ارك باغ درفم ع رام لعف داب ) هل رع ءاب رد دنس) ج

 درفم عراصم لءفدیاش) لوءثم تاداارو) ردتفاضا هنلوعقم لردصم تكلع سدن) تفص
 ری: د هک رک رب زولوبةمو لقاعرب هز هتبلایدد هاشدا ( بیکر لوصح )ندندیاش ردیاغ

 ردصو اادو لقاعر راوا سو هتسیاش هتکلع رم دنو هتنطاس روعا نعد هلوا قبال هکلع

 ردن :هراک نک هک تسن ایک دم در دز ےک كرا دنرازو

 ردیناذویدوجودارمندنت) هلص فرحاب نیذجم) نا فرح هک )هاب یفاکدنهدرخ * دهدن
 هرمرک هرلشدا هل وب نعل ردکعد هیعریو باغ درفم لا,ةتسا  لعفدهدن ) دیک ات فرحرد)

 هل ولهک ردلوا یعالعو یناشل كفاك دنمدرخ یدید ههاشداب رزو (بکر لوصح) ردکعد

 به یلصاح هلوا لسخ اد هلب راتخا هنکلسدنو E دا گهر و ک هراشبا
 لما راتف رک هل راتخا هطاصهراوشد هلل وب سند وهع"راق ایا نیلجئو هکر دلوا انادو

 یامه *دراز دروناحودر وخ ناو هک * دراد ED ناغرهد مھر یامه ٭ تد *

 تسال لج الردلیلعت تاد انازا) ید ای داو انا . یعاوخ سع ههدام اس یک رز سا تقورعمرمطر

 ابولیلع" فرح هک )ردترا.عندقلرا و باغ درفم عراصلءةدراد)رد هاند تعفر فرش)

 ناحروناح) هنسانعم كک هل عسرواو و یوکس كنيسویمصكنابو كل ءرمه ناوع-ا) نا.فرح

 ین لعفدرازای)روتقوا هلئوکس كنونروناج)ردکعد یلناج ردتسن تاداروو) یناویح ح هر

 ع ص( تا لوصح) هتسسانعم مگ ارد دعتم هدو رولک یدعتمو مزال بئاغدرفم لا ةا

 هکر د کعد راو نرش نوجکنا عی راتوط فرش هترزوا كرویط یبیجج نوجکنا یامد
 یسنج یجربیةنیاقراس یصاح یک بلاخم تاود راس نا یرلناویح یلناجوریب ناونما

 بد رق هرب کد ددی ؟رار دلبا قال خا دعا ها نا ویا !ارازآ نس اا

 هر هکر دقو یراق ارز ردا لکا بودابا هیاوهو راد هلر EE هدر یودروک كکوز با

 رل-ضءبو ردا تعادق هلنوتوت كن اوهسا نان هکیدید ی کو شرع تا اویحراس هب ورو

 ل ل سس سس سس سس سس ج

 تشدوه دنتخواطخ یارعص هکلب رک هل یس !رد كلامه هکر والوا ت تاور هل وش یوارا لک

 نلت اکر زا ے 2 گر ہدف رش ماش هدشامژ اص ررواو نس ولوا هدنفا طا ناتسدنهو هدیاعق

 سو هایس دع لثه ۴# یدر رک هب مه هساوا كر رکش نافصهءص الثم رواوا كنررکشمد روک

 رد نا د رشزا و مروح سدیص “لطفا تفک داتفارابتخ | هجو هگربش تیک تم اله ارت دکار
EFS 2رابا تهز المهت السرا هک ردناویحیرلکدید قلوق هر شوک هابس * ےک ی یناک دنز  
 تقاضا یلوا رمش تب تمزال«)ر داوم تاداار)رولوا ییکد سراب یو

 هدانز نع هغر | هلصف ) لیلءت فرح ان) یک یکاواابو رد هیمال یک: ۱
 رسا ها )ر دکعد ع مرو )رد ەجار هر شرع نیش ) رد هیعال یفاضا هدیصررد هرالف

 ورد دی ووتم لردصم

 ۱ هدهءااو) رولیغاط نعل ) رواوا تافتم هدق دلا هراع او هدنراف» هک رابد د

 | علاق هلا ناو سا اہھ ا شاعم هاکناو ر رد اراکش ن صعود "ارویط یک نیهاش ی ؟ناغوط

 رد هال یفاضا ودر درد ص ء ےسار د هتسا هم ندیهان رد هاب یتفاضا هلوص هنسانعم قح و

 ( بکر لوص ع ) هنسانعم تایح ردکا رد یناک دنز ) ترورضالب شابا باکترا هراح نیید
 قالوةەرةىداو| عقاقراتخا هلهحو ۳ تمزاللم دن. لر الشوا کس رلبد د هغالو هرق)

 یتدشو تاو یابآ ندیرسولعتو ودو یینالنقاپ ند دنک ك ناو يح یکیداباراکش مک اتیدید
 سا دار ۱ تبس) هر و هلها شدا جو ترضح لثموا ملا كرد بون دنا هایفص ۵ بیفص

 یاس 5 9 کف رک فارمعا شام! ر 2 اردا + دراج لظب هک نویس ؟ رنک

 است تو و ست

 )۳ ( س )

 یر ورس در



(GED, 

 كناظرظ ) هلصفرح اب نام فرح هکر د * ا ت ناک دش زاودروآرد تناصاخ هقلص

 ردعحار هرشنیش ) ردهناب یقاضا راربد هطظفح تاج )رد هکلوک هل د دشا كمالویرسک

 كيدزت ) ردتفاصا هنلوعفم لردصم تنر کش ) هلصقرح ابو ) دک ات فرحردیدءآرد )

 یتفاضا ناصاخ ٌهقلح ) هلصفرح اب )لیلعت فرحات )هنسانعم ببرفردکعد نیش هلتف كنون

 ندندرواندندیروآ ردکعد هروتک هر ف كنارو لواودروآ ( مالکیت فرحرد ) همنا

 هندناج لظ د ر دس رلیدید ەغالوقەر 2 (بیکرت لوصحم) هیناب صا ناک دنب EÊ E رج

 ذ با راصاخ یسک ات نیس نلک قم ھن همش نوک كدلبا یاّمعا هتد کشو كدل | لخاد

 لوصر هتلودو تداعسو هکر دن بس ن گرا هلون قعد هلبا دعندرا هدنب صاخو 3 لاخدا

eنکاوا شطب زا نانه تک * نیسیجا مس ندقاریا بویلیا ب رقت هنا کر ه نکیا ن  

 كنازو ىع كنون دز
 رده رک ثلاد و تو س

 یرو رس در

 نک نده رکاشو 2 هد و كرش غ ۱ ۰ | هم ثال ذکر دکعد نیلعتا نان حد سد

 ره طعم .a ن -ورهق نوک کردو زاح کد اب ا ند: :رص۶و شطدو ند "دشو تلوص

 مدکیرک ۴ ی aT :توشود

 رواک سوم یعجج رد یسوج برعر رد هتسرپ شنآ هلبصف كم فاکربک# دزوسب دنفاورد
 هلی هره هنسانعم ققاد ى یە ردنلکلا نددیز E ج كن افدزورف )

 هدب یدعتم هلهزالبئاغ درم عراطم لءفدزوس )دیک ات فرحا دزوسب )ردتغل سءهرمهو

 (تدب لوصح)رواو اربکی لو عمو شن آ |یبعاف هل وا ید هت مر دریک یلعاق هک وام 4

 سفنربوک و د رلنودوا + هدکشنآ بود التو ميظهنائاد 1 اود 9 زوب رک

 یعل ٩ را بینا شآ 11 دوخابورااب دسرسود هنعا كنا یی رکا ارز زیا خام هسمردت وس

 5 هدنتمدخلزو الثم رد هل وپ: دنیطالس سب نمک ر سا یناویدیداب ۱ میظهت هشنآ

 دياب رز ناطاس تربصح معدن هک دفا * رای اکس هل باس رطاخ شر دا کا ااو كىا

 كلدورپ رس ) رد هتساژعم بحاصم هدول دن ( ردکعد رواوا عقاو دتفا * دورپ رس هکدشابو

a۱ هاو نوتا یگ دن كن رمح هاشداپ 2 عقاو ( بیکر ت لوصع ) ردد ورن سرس یر  

1 

٠ 
۱ 

 هاکو رواوا نراق» هناسحاو فطاو هءرکودوج هکرولوا هاکتعب ) رواوب نوطوتآ و باوئاو

 ا ۳ >و * را هج ندشابو رولوا بطفو رهق رهظع حد ) ردیک یا هکر واوا

 ۱ لعق نول # RIE ییاثشدب هک و دیګ ر فلت هک ک دون دا رذحرب ناه شدا ب مبط

 ۱ ردرانءدالقعو امکح ( بیکرت لوصحم) ردکمریک هلاکشاوروصواردولردرد ردصندن اب
 ۱ جام رنو ندنرالاوحا یا ن 1 113 قل وا هرز وا رذ> ندننولد یعبط لر لها-ثداب ۱

 نورد ناش درپ و رطاخ هدیجار هل بس مالسرپ هکرواوا هاک هک کرک كابا ناجا ندا راوطاو

 قمالت | نیرلجا نم یبص اعرردب N تعلخ هلیبس مانشدر 5 هاکوررواوا

 8 ( بیکرت لوص * ناه ج بیعو BATE رایسد تفارطدلا هتفکو * رک

 صوص# ا 4 ) ردیزمه كراهرهسهو راک عدد قا رشحو تفارظقوح هکر الشع دالةعو
 نکیل ردناصمت ضع و بیع هداز قلرطاشو قاخوش هداز هد قاطع و ایکخوالتعاما ردراک

 هجواا سو اعاد هکابلک د دود ندیوب ءقلوا نوردو عبط هدا OS 2 ؟از وتفار طاابحا

 # تاب *٭ ردااح موم ذم هديا ف ور ول وا عرش ماتهو نعط , لج قاوا ییکش :E عو

 كاا عابشا م ال ص كلوا * راذکب ن اع دش فأ رظو یزاب * راقوو شسابنتشلو> ردقمسر ول

 رز د ۵۰ ها و دن وم ۱2 دوس Dy هرعش نولواظوهام واو کرک

 رد راك رصلوعفم كلراذكبتذارطو یزاب ( فو طعم هردقراقو )ردرد) ه>رمسر یرب دعت ۱

 ( دو )



) ۱۱۳ ( 
۳ RSI SE SASL IF ی ی ی ASR 

 | درفع ما لعف هلیع كمع فاک راذک ) دیک ا فرح اب ) ی رص رغ ناعدنو)
 هد.سادوس یظخف> كردو ید: کک 9 (تش لوص ۱ هلا لر نعل ردکع دوق بط اع

 واو لوا هرزوا ثاعر ی راقو و کرادم ن ل لوا هد ساوه 9 ص كراقوو

 :تیاکح * ردراوازسدرانا راکوبارز هلا هلا و> هرلنا یل ود هرل ٤دن ENE هرکس 9و قفارطو

 بم لابعو مراد كدنا شفاف هک دروان ه كداب A :راکزور تیاکش ناف فر زا ک۴

 هان ا هدعاسءانو ) دمال راکزور تااکش ) ردکعدرلد :ادلوب ردیعج ات در ناعقر

 تاک رفع یطاملءفدروآ )رد هی ال داضا هنم) یک دنعرد هنسانعم تق كيدزن) هل صفرحاب)

 لیاق رد کعدزآلدنا) ردکعد EE كفاک فافک ) ناہ فرح هک ) ردنکی یلعاف

 كل دی> دایح 4 أ كااوی ےف كنعردلرع عجردکعد ار دهه رمسک كيع لایع) هنا عم

Ekeشع زاب نیسلنا صیص2 هة خدو دنزرف لایع ) ردکعد رلبا | یک یک داوا  

 اک یساکش دغا ما راکزور یر ند رانرثر ررویب ڪش ترم ( بکر لوصح )

 زا مدازو توق هکیدلیا تاکش ندنتففاوم مدع راکم ماناو كرادغ نامز اک نعل یدروتک

 هقافرابتقاطو *# زرد هلالوا مزال یس هعفن ه رزوا كنشک لایعود ردفوح مدنروخ و لابعو

 ی عل )رد هحاسو نەق ەق اە ) ردك برا ودر * مراد

 هک تروصر ۵ ردات مور رک د عیلقاب دما ارد اهراب ۴ جی او ته اطتو هرف هذ ىن ردقوب

 5 اذا اهو )رد رد د هرک هدو راب * ا عالطاز ۵ د و كرار یسک م < ن

 مس

 تست تست سس سست سس سس تجسم

 هداهرابسب) رب داهلاژواهلال) رونقوا لره«تفواوا سب ) یک هلاژ) یک هل ال) هلوا یعسر
 ملا 7 هل عفرحاب ( ناب . فرح 2 ( شلتوس فااع هرهدعاق روک ذم نی درد هل. ےف كار

 0 یاد یم ک اقا هد یک طب رد هنا تقاضا هرک د ) یدلوا ن ۳ ب لصعم هدهجاح د

E Eنددن وررد هدحو ماکنم عراضم لذ هلب ردصفلواوو كنار نر را  
 ردهنسانءهمساعءهدنوب هل ىف كلاد یناک دنز) ناب فرح هک )لب اھت فرحان ) ردکعد مدیک هدنوب

 رد هبال نمدی) العتسا فرحر ) ص: ص2 تادا ار) تدحو فرحا ی هک ) ردکعد كالربد

 یرمش هکیدلک هلکوک هلن ار ک هکر د قیفر(بیک ر لوص#) ردکعد هیلوا یعالطا دشت 7 عالطار)
 هعزامارب و دعوب | من كند رر یه مدیا شاعم ےک . دنروصرهات مهیارابد كرت تعا مدیک هیلقا
 فسع a توک هبا یکی زهر مدون یوبا ق جا لوا یعالطا

  SEYو كنارو یش كىچ که 4 3

 آ هک رک ۲ سد مالک ریدقت رر دن اعوج  Eهدننسید و واویدناب تاغدرعم ور

 ر صالرمشیم  ENTSو .عرک و هج هک هلوا موا

 سا یر_دقن ناجسد) هان یعمر ءاه هاو | لصتم هبا و نیسنالواربخ تادا
 هک روک ذ:یرعواالعت-آ فرحرپ )نا مقر کادو ا بلب)هاناجار سک

 هد یطام ی ۳ لعف تسورکن) ردەجار  ETIتش تب یدلعا نشك (

 بواب جو هی فک ؟ رب هو ی دواو ید چآ وا یر E رع راد
3 

 ءاه یرحا .] كەك نالوا عج هکر گرونقوا ن هکاس یلقام عج ت اداو هک هلوا مولهم ر دج

 ۱ یداتاه £ ک ,دنرزواو یدلک هغادوط یناج كنهسء قوحوردلغوا كو : و ردیک نابووا

 ۱ | یدلعاب کج ماه هن رزوا هک ج و یدلبا حور ماس ز هک قوح هد رغ راد , ید ر)

 ۱ رد. ہک یرلقدرویبمقا اواا قرد انا نلاوحا كاا رغنالوا هد رغرادد قول كش تر طح

 ی" در

 ع دیسنا در



) ۱۲۶ ( 
 ۶ ________م

 مد عرب لاوعق قحردامییسو دن دیر ن نم یافف رد هنطر هک مشیدنآ یادعا تئاعس زازا#

 س))رررد هکغنوس هننرحو هنسالب كنود نعد تام * دن و ES لج توره

 مردبا فوخ ورگفردهدحو ماکت عرا ض.لعفمشیدنا ) شلوار کذ هل. رط دن رحادعا

 زر د هغهروا هلا درت هدا نعط) ن.حاصع فرحاب )با فرحاب و ل | لعت فرح هک )ردکعد ۱

 ندبر ءردلعن تم العی کش و ءاه هدنرخ او رده سا: ص رز و لحخد هدرار کا

 ردتداضاهنلعافلر ا ریمل اض: م)رذگعد ۵ | هه كذاقافق) هبی مع

 ناتنس هوس كراذتد هن مزتساكتک بولا ممشاپهتب عراد (بب 8 ر لوص) هرم ال تورممدع)

 لر لص احرار دا لج هو رم مدع یي” هنفح مایع م:ورروک "دمدرا هلعیاثاو نءط هک مروتشوا

 هکرغ قعط هکمرد | هشددن|ندنانسد 73 2 نتوم نکیل رک ندمرطاخ گاباراد

 دد دهاو ٭ "رک ره هک ار تج یب نآ نیم دو طو # رارلب وس تودیآ لج هکیم> ام

 هد هحل صعب ر دکعدروک ندندینیب بطاخدرفم ما ل عف نیب )دیک ":فرحاب * ی كی ور

 تاداار)ردکءدتریغیوراعی تج یی)ردکع د ههروک بط اد رف»ییهذ لعف شود نیم

 هدنول دد ) ردکعدرس,هروک ددده او ) لیلعت فرحا و تّفص طبار فرح هک ) لوعء |

 لتح یاردییکر فصو تع ك )رد هیمال فا ضا دهاز ل وعم یور)رد هنسانع۰ ن دید

 یدرمانرسنرمغوزسراع لوا (تسلوصح)ردکعد كالرلتل و در درد صم فرح ا)یلناود ین

 ی كدد دهاو ) ردك روکا 9 رم روک یب زول تداعءو تلودرکره هکر وک

 ترغب وراع ی لوا رواوا ك٤د ق هلو ا نيسم) رک هدا ییادا قدرلشدردک رک هسهروک یناک و یر و

WAEندنددردیحا نی )رداکدد رھ كج هدا تافتلابوروک ینوزوب ینعددمروکدر ؟رهید مان  

 یان هملدیددهاوش سپ )ردئالوا روطسم یافت اط ءا E IE د روک دم ش سما تا تباتصا نرد ناک در

 SS یس هسا نیم راش مرود ا بد نوسهروک بود لج ههیلع ءام د و

 * ۳ سد وخ دش ر رک یناسآ  ۷ ر دض زنعء و لوجدم ید و ندا ضرعدو ل اتو لخد تهجیب

 اب و) ردکعد تحارو روصح تبحاص ییکرت فصو اس E * یینعسادراذکب دل دنزرفو نژ

 ردنا رانخا باغ درفم عرا اڪ م لعق د دز رک هلع 22 كم فاک دن; هک ) ردضم فرح

 ارو ) رد کید یدن ک هللا هعک مورو یگترواو نم دوخ) شمالی تباصا نيد نک

 عراضءلعفدراذکب) یسینات لوعذع نتشیوخو یلوا لو ءم یناسآ نآ دن زک لوعفم تادا یر رسدر
 فرظ فرحاب و)ی £ ! صرع یت سا و) یعرسع لو دنزرفو نز)ردکعدردیکروقبئاغدر هم

 هک کر هدمرو اب و ید مانراع ی لواررک ( تب لوصح)ردص«فرحاو ) قاصا!فرحاو
 E هر روق هدانفو رهف تدش نن الغواو تروعور دارا ت خا تح>اروروضح دن فن ید :ک

 با ط یدند  یصاحردکر ودهدنک الفو تنعوالب ین دایعولهاو یدل | راند لرب ولا نیشاب

 e ماقم هلوا تان یناتتس) روڈ هد هةافورعذیاسااو دالواوردیک تواوا افصو د

 هد ۵۰ نا هیجد غ ید غاد * ی Sa ا ول فود اوا !عفاو

 هک رد ۰ نکمولعم « € تولساو هد اورا نفوزنفد 5 ۰ ( ) مرولب هتسارپ ردررکم ه ولعم نیلجا ۱

 هيف دشا طاخ ول تحوم رو دد رک قیه>ح یس لس رکا * ردراو و موتو رادهرپ

 ی یمس تحاصع فرحاب) ظطرش فرحرکا ی وت E "هدهءزار 3

 لسهدد؟) تدحرو فرح ا قه )ردهیمال ت -هاضا هام ")تب تل ارث و ب 0 ور رو هاج) ۱

 تب بحوم) تفص طار فرح ک) ساف ترور ص ردکعد هوا بناغدرفء عراصم

 درهم عراصء لو دشاب) ردهنلعاف لرد صء هرطاخ تیعجر) رد تفاضا هنو ءذم الع امسا

AT TEE TUITE ی جک 

 ( باغ )

ON N E E یا یی اب دم 



۲۳۸۱۱۵۰ ( 

 هنظفا نآ ردکع درکشق>رکش هدهع) رد هبعالرع هش )هتسانعم ترورمص ردکعد هلواباغ

 نکنداعسو تلود زس رکا ( بیکرت لوصح ) هرمغط نورمب ) رد هناوعم كردصم یتف.طا

 هدنفح یرکش كلا هدنسهیش كع رع هل وارطاخ تیعج بحوع هک لوا نیعم تهجرب هلببس
 تمدخرب قحالوا رطاخ ت تعج ل یاس: زا ھو ردد زمرا ۳ ؛)کدرداو هد تج

 رداق هک لا ادا نرکش رکناسحا لوا هاو هسرابر وب نیب تهجر قلعت 4 هساحو فدو

 تسنادنمدرخیآرفالخو ناجعیو ناندیمادرادقرطودهاشداب لعراب یا نزالوا

 یبناج یا كبع هاشداب رابیا مدد هقدر ( کک ر لوص# )* نداتفا مین | رددیما ندب

 رهقو بضع یی یس و5 رود ناج یسیربو )اند تم ید یدسما كما یسب رب )راو

 ناج هلدیما تسار و بصاموب ردیف الخ كن میدن و یر القعو ) مش ود رهظم هلاطاس

 هناخم دیابت ؟ ٭ هم طق * كود هک اب ناح رطخو هکالع هطرو و راه هطرو عب كم سود هنسوف رو

 هڪ ) هیمال شب ورد ةناخ ) هلص فرحاب # هد خانو نیم غابو نیمز حارخ هک * شیو رد

 (تس لوصح ) ردکعد رو بطاخحم درفه یا لعف هدب ) هیعال نیمز حارخ ) ناب فرح

 یتسهعطاسم كرب یلصاخ )ود رب و نجار كغاو لر هک راک ھچک هدس هنامن لب ورد

 ا ر . سا ةا ندشب ورد ی مف> تاور > كن هصعاب و غاب و ی رشعو جارخكضراو

 *وش یضار هصخ شیوا # یدرزسا هدندنآ هس اوا كالام هس>خوب زالوا كلام هرلنو لوا

 بطاخحتو هلا هز« 2 کما هدر ع هوا ادتا فرح هکر د اجاب ۶ هخ . غاز شد دب رکچاد

 یتمدخ نیطالساو لوا منا هاکناو یطار ۾ .هقافو رقف ةصغو شب وشاب یعب ) هلوا قیفر
 یتدعبام لوا فطع فرحایو ) نوسایاهمعط نغزو عاز کش ال ها لوق لتف بودا راتخا

 فاکرد هدرک هد دآرب ردکرکوب دن رکج ) ردلوا هل وب بساا هليا فطع هحارخ

 ةناخ ( تب لوصحم ) هلنوکس كمالو ی كب رعفاک رارید هیلک هج رعو هلی كم
 ت کج هصغو چ یکاند لها نعي )لوا یار هیدصءو شد وش هک اک هتسیک هلورد

 لبو تنحمقموفهنکوا غاز کرکووق هنکوا غازیککر کو ا لوا یار بواوا اصیل

 یسویقدس یک هحر ,دش ییددلوا یسهناخ هیابند كر انو هشب ورد لع اح ردترابع ندک« کج ی اند

 یقانصاو تایوقع عاونا بویلبا یضاقت نیس هجا بزعو یک ررکو نزاو ا

 ندلاو هصغو شيون بوکحالبو تا اد راقعو هعیض لها اما ) ربا ف اک: تایلب

 قفر هدتد ول لک دفلك م هلناروک ذم وب شرورد صاح کن : يکعا یادش ههنوط و لک د یلاخ

 یودنک او ل وا یصار هر هصغو شد وشد نده ر هو عل هقایو ردا ب وتوط طاع

 یرغ ن دز کدلرا صصخالب ص: دتا قیر راسد ل . ونقم بوق ه هکلهمو هر طاع

 یدزوانن م نملاحقفاو» نع“ ناٿ a لمًأتف لک د مالم قاب ام

 هل ومفم تالءافسا لاح قفا وه 8 دزرل باس>زا شنسد دزروتنایخهکر هدنا ەتەك هک هدنشد

 ردع رام لف د زرو )رد هل وب هدلاوس باوج ردهیمال تفاضا هند و )ردتفاضا

 لعفدزر ) دیک ات فرحا دزراب ) زرد هكا ششوکو یس بو دنارابتعا ی هنسنر ند زرو

 هلآوس مرولدابو م قفاوم هلاحمب یزوسوب ید د قذر( یک لو ص )بلاغ د رقه ع رام
 تنا. > لهان ۷ رهدیاتماعت-ایاوعداکسن ارز هل دم روتکب سان مو قباطم با وح

 رلرا تنابخ هک سکر ه هک یلثم برضو نیسبم شماتشیا نیس ردیا ریذحتو فیوخ هلبتاپ وقع
 * تب ٭ رانوط هثعر ینلا ندنفوخوبد ربا روهظ یتماةسو یتنایخ ین رر د ندباسح یلا

 ردصع فرحان یسار ۸ تسار هرژادش 6 هک مدید سک * تسادخ یاضر بجوم سار

 )2 (ش)

 یو ناک در

 یک در

e -_- 



 یزورسو لع دیس نادر

 یرورسد ر

 یرو یسدر

۱: CIR: 
  EOE ERD LEE mTو ی ی یی یی, [

 مدقم كمدیدن س“ ( رد هیمال تفاضا هادخو) رد فاضا هنلو هم كل عاق مسا یاضر بجوم)

 یرغوط مده روک ییهسوکر دبجوم ینعاضر كنادخ تعاقتسا ( تیب لوس ) ردیلوعفم
 كدش < ) لدعروک نغدلوا کنالوا كلاس ریعتسم قیرط نعد یدلوا كلاهو عياض ندلو
 دتفکاکحود * را شمزاراندیا ریسغ هلی لضسب ) رداکد كعد یدزا ردکعدیدش یسانعع

 زاغزا قسافو نابسابزا دزدو ناطاسزا یمارح دنجترب ناجم سکر اهجزا ی دنا

 اجو ( بیکرت ل ET هچ هبساحم زا تسک ابباسح هک ارااو باح زا یس ور و
 ایا ارزنده اشداب یمارح  ژرونها نداکوک و ناحند هسکک تردهسوک ترد ردرلشعد

 بودابا هک احورردلو انانوطیناارب زندنابساب یرغواو) هغوزاقابورر دکی هلکنج اب هجنروتک

 ندمستشیسورو)) رردنوط هبیشاب وص ینا اریز رونجنا ندزا۶قسافو )لوانرو دبات ایس
 هعرش* هانم هدمگ هک هاوا مولعم هردزوب هساا لک دورواک مزال لتف هسدا هنصح ارز رونا

 بساع لاوح ایرغندرلزوبو ةولص راتو ینازورج براش )) رروکر ابستح لاوح انالواقلعتم
 ند هب احر دک اب یاسح هک کت هسیک لو او )شمرولوا ندالعویامل ص باو رد هدنسدهع
 لعردیور خارفنکم * دعط * ردکعدراوماورب ہن نیک میفتس ن یعاحردک اب هناا

 كيك هل رم کو یعف كاف خارف * كن نشد لاح دشاب و عفر تقومک * یهاوخرکا

 فرحابو )لکدند نتفرندندیور ) ردیپکرت فصو هل كنارور خارف هنمانمعساور دکعد
 ناب فرح هک ردنوھ رم ینا عارسصمیهاوخ رکا )رد فرط كن ورخارف لعرد) ردردصء

 عراضملعفدشاب ) رد هناو هةم لرد ص تفاضا هر وت ردکعد لرعتوو ) رد همالمذر تفو

 . لح لس انعم هاکنالوح ردناکع مسا ی“ یی ) لبعاف لاح ) ردکعد هل وا هدو باغ درفم

 لناعفدشاب ) رربدقضدح رع ردکعد راط كت ) ردهمال یفاشا هنسد ) ردکعد تار

 هلا ت تک رح هالادتعا هدانا رهن ین هما كالور خارق ن رکا هدلع ( تس لوصح ) رد ربخ

 e مقل ه دسع هدتم دخ نالوا ¿ ی ھا رڪاو هد هل هاعم هلءا> ا

 ل ند لاقم لاع هدنامز كلر < هک كس راد هلا تعاععو تنايخ a و لوا هرز وا

 SIE ل راک ره نکا ہد ص: 5 یلصاح هل وا تل یضارفعا یاب هدضععل و شان ماکت هو

 له دنا كيدل وا هدا عو ۵م ص ھ ییسات 5 كل ا :)ردکعد نواوا هرز زا تافل اهتساو

 شاداب وت * ا فارسا هدانهج نا نهد نيود دل وا رذیمو فرسسع نود ازواج ندلادت ءا

 یربخ سا كاب و ادیم وت * كسر نارز كاب ا Ui دنا اب * كاب سا زازدارب نت

 رد, طا درقه یھ لعق رادم ) ردکعد لواكاب ندندندیشاب رد,طاسگدرُف ؛یعالعد شاب)

 هبا كابان هءاج ) ردهثسانءهمفوخ هدنول ردکعد نوکیا هل رع ها ) ردکءد هعوطندند راد

 ردداره_ابوپ باولا اعل طءهدنوب رارید هر رچزپ هلم ومضیاز و هلم فاک نارزاک )
 (تدلوصح ) هژ.س هفیص هغلابم رربد راصذ هڪ رع ردرزاک یدرقم ی ؟رابرمغو روش ماج ِ

 كاب و ور تسار هدشدا ره یع) لوا معتسهو كا نسردار یارر و هلع رط ماع تاطخ

 ص هد اکالزارد ناز هسوکر هنالوا یرغوط هک هاا تیشخ و قوخ ندهسیک یهو لواور

 ندادعا نالوا كاب هدن راک یلیصاح نوعا كلا اب ررروا هشاط ررزاک یسابا كاب ا ارز

 تیاک> ےک * ۳3 دک ناو كااناماردلاسو هدازا ندي هلی>و رکعو هدراب عاو

 | ET ھهج شافک ی هک نا" رخو نافاو نازبرک شدند د 16« تو لاحبسانم هان دنا

 كلا هوو وکلد هااور E3 ك "رک ی هر یی هرعس) از ر رش هکمدنش 7 تلف 2 ندنح بح وه

 یلصا ءاه هرکصتدا و واوو ندا هدنرخآ هک كن هلک ره هک هل وا مولعم ردتغل هد هد ذح

  ( Eهساوا (



) ۱۲۷۲ ( 

 ا>_عععععع___ _»-.+,

 را ربد هبناو هوبتاو هدو هدو هپ ورو هاب ور الث رد راج طا ساو یتا كفو رحوب هساوا
 كالع ان مسا یفاض اهلاحا دنیمرهخ بسانم) هیلاراشمهاب هرو) هيلا فاضم نآا دیم تیاکح ) ظفح اف

 بوصنم ری نیش) باغ مجیضام لعف دادید ) ناب فرح هک ) هیعال هب وتورد تفاضا هناوعفم

 ودههبشس تفص نت همه هارو كن فاک نازبرکو )والرد اک لس
 ندد "رمخر دکعد نغ ۳ نا رخ )ن دند تفاردکع د ن نکشود ناتفا)ردکعد : فاش د ن

 هره یندقاتشا لا EE ن-اخو ) نداتفاو )نی رک)ردکهاپ ور تفصحواو
 ا و نان فرح هک )رید هیالب تفآ )ردعجاز ههابورنیش شتفک ) تدح و فرحان یسکر)شعا

 ردصم تذاع ) ردتفاضا هنلوعغم تالعاو مسا یفاضا ندنح بحوء) تص طار فرح

 ردکعدیهوداررنشنا فرح هک ید داور تفکر ییلاراشم كنىدنج هرس ا۰ فوځ رد چ

 مستر جا هلی وکس كلهم ءاخویعص كن هلحهء نیس هرس ) تبحاصم فرحا و هلصفرحاب)

 عراضم لعف درک یم)رارونللوقتشمهک هتسنرناسو یرلتا غالوا هثسذالتمی راک دلبا ماده
 رووا هک ییاکح كنيکلت لوا هکمدد هقذر (بیکر لوضع ) ردکعد را رئوط ا عج

Eهکس هر ود هشود یعب نغاعلاقو نکودو نغاخ رایدروک ینا دا  

 یدلو | ادیتفآ هن ینعل ردیس هفوخ ردقو هکردالبهت یدیداکا هسع کر راج تویعروط هکس

 هکیدد هاب وریدلوا ثعا هرارفورارططاو هیشخو هفوخ ردقوب هکی دلبا روهظ هر داح هو

 بوجاق هروط هشود ندنسوفروق را هئوط هد هکر دزاج رازتوط هه یب هود هک مدنشیا
 هحوتاب ارش هیفس یاداتفک * زردباراکنا یندیا راک نشدلوا یب رع یظفا هرکس مردیک

 لرش لععلا فیفخ یا عب همس یا رلبدید هها وز * تهب اشم هحوا اب ارو تسایسانه

 هک ردقوب تند یلکد هرد هد ك ارا لضصاح تته ام هناکا كسو راو یتسانم هن هلکتس

 تشر نیا هک دنب وک ض رغب نادوس> رکا هک شوماخ تفک * نسرشود هب و مهو هلل وب
 درک امدوش دراز یاران نک نم لاس شتنامشب |
 ردکعد و ص رصد تادا ارو) هما دم کر دعا هل رسک كن ر ءفاک لا کس دوشهد م

 رد دیق هصرلح مغ للعت فرح ات ) رد هنلوعفم كلردصم تفاضا هتمو) دمهال صیلخت مغ م

 رد هتسانعم لاو قح هدنو ات ) هیمال هنمو ردبتف ا ضا هناوهفم لردصم لاح شفت

 رد ناهه عا هک مقار ءیر ورد دا دور ھ کک ترعقار ءیربرد یک ا قار ۶ فورع«قنابرت)

 یرفسنیقارع هرفس لوا نوڪ دشالود هدلسرپ هل یتسیکیا نايلس ناطاسروففمو مو> رھ

 یدوصقم ندقارع كهشترضح هک هلوا مولعم سب)ر شب عقد هنسلوا یدادغدورا ربد

 شاروتکدوشهدروآ) یدنارومعم هدانزو یدایخ یابافلخ نامز لوا هک رد دادغیا رهاظ

 یھف كمع ف اکرد هدیزکرام مد ره یرد-قنرد ییکرتفصو هدي زکر ام ) ردکعد ءاوا
 غودلم هج رع هدب نکرام رد هسا نعم ششوص هدنوناما ردقمرصا هدنفا هل رسک كنازو

 (بیکرت لوصحم)رولوا شاوادوش هد رم) رار د هغتوص نالب و نایج هيڪ كمال غ دلار زر ارب د

 هل رغ را دو رکارد دناززوس زککیدلب وس هک كلوا مسبا یدید هل هي دل وب ءابور

 راتف رک هل رهقوربج ی بودا دانا هت . زوس را دوسح نعد ماکراتفر کو رد رتشود هکر هرد

 رش تولوا هاب ودب و هیلبا شبتغ یلاح م: هکر واوا یمض كيک هغهرتروق نب هس رل ردا
 شلوا هتک ۲ شرقوص نالب همکار ونک یار , ندقارعو هر نرو ی و هردلب یی دلوا

 ششوآ هغمالوا راتفرک هکر دوب نیل صم هد اکب ید-ءا ربا فقوت هنامز لوا یعب رواوا

 تنا دو تا ضف نانعحه ارتو ٭ مشیا رولوا ما هح دا تابا مغلهاب ور نالاو مایا
 کک یک

 یرورسو ییعدیس نادر

 یرو سس در



 قاک در

 ىلع دیس نا در

 حس و ر
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) ۱۸ ( 

 رب رقت نا فال تسا ترس نسح هحار ET نیش هشوک ناسیع دمو دننیکرد نادوسح اما

 دشاب تلاقم لاحارک تااح نا رد فا ب اتع لحو یآ هاشداب باطخ ضرع.رد ودنتک

 * دنا هتفک مالق اع هک ی وک تان ر كرو نک ت سارح تعادق كە کم نا -رلصم

 مرولپ ن نیلح وبا و مو ولسن هک نولجم | ینیعد شود نینیحه ەئ ر نانےمه د هس ضءإ)

 نسح )رد عج تادا لادو نونو ردکعدوسوب لھ كب رع فاک نیک )و

 رد هنا نعم لعهد رار یک كلوب ضرعم) هیمالتفاضا هت آو )ر د تقاضا هناعاف لر د صم ترس

 هن روک ل زوک هکر ارر دیک نوعا ق٤ا هب راع ه هبراجهکر رر د هسابللوش ضر ءءارز)اذوذش

 رد هلل رسک ك نارو یھ ك٥ مگ اماردروهشم هلرعف كنارو یرمسک ك و ضرعم سب
 ردنوهسا تلاح یتا هدنلاقع) رد هنسانءم قگاقو قارازا باتع) شلبوس یدنعنیید

 هنا وعقم لردصءتسا رالر ) ردر دصم هنساتعم ظفح تسارح )رد هاب تعانق كالم )

 نیس هد مدلیا رت یتا ز ندناب زو ندلد نع رد طاع عراضم لعف یب وک )ردیتفاضا

 رروی هقیفر میش ترمطح ( بیکرت لوضع ) نیس هک الک ندشساوه تمار یلعاح

 مر واب نب هک نیلحما هدک:سردقوب بیر هدنمالک یه هک ردح ررقم ینیدلوا رشها ور

 كنماقتساو تاضفو كاوقتو تنادد مالا سفنیف ل اح تقیقح مرولبنب هک نیلجمت وبا و
 رردهدوسوپ رادوسح اما نیسرولک ندنعح ید اک اوا نیبناکسهکتمدخ هرر هر د هبت سه لاک

 رل-یعدمو رار دا هلام هدننروص تسود هلکنس هدره اظ بودا دس> نانو رد ی٤د

 هشو کح راتبا یوعد یتفالخ لرمه رپ و تماقتسعا دم دخ كيدلوا مقاو كنس یني

 کاتشکلوا کادو دیقم هک مر دشرب ا تالزو تاوفهو دص او هنر لاصتا تر

 یکتعاقتسا تنس ههاشداب بودا قافلا عب هس رل ردلارب رقت یتفالخ کا ردکتربس نسح
 نیس هلک هناطخ ضرعم كهاشداب و هس را ردیا ناب ور رفت تناسیخ يکتفادصو تماس

 لوق EE AE لوا نیسالوا بتاعمو ر وهقم نعي نیس هشود دنناتع لو

 یتعانف کالم هک مرروکینا تم ص سو )رولوا قاطو یتردق كیکب هکتوسزوس لوبقعو
 رفط هضرعتو نعط هلهجو رب چه اکس ناهاوخدب نانعسد مکان نیس هسیلبا تسارحو طظفح

 نودنا بودیا عشو علفا لک ندکلکو ڪ یتسوزراو اوهو یصنمو.اجو سا ر لر دور هیلوب

 یهاوخر هاو ۶ تسراعشیی» د عفا ردا رد * تد * راش مرو امکحو القع هک یس هیلبا جارخا

 تفرظ ینیدلوا ن نیعتارد)زکدا رد ) فرظ فرحا ارد * رسوب تم ۱

 یهاوخ)رد هتسانهم باح یرامش یی ) ردکعددیاوف تعقنع عج عف عفام)ردا دیک ات نسا ەم

 فرظ فرحرد ) یلوعفم تمالس) ردکعد كران د طرش لعف تطاخحم درفم عراضم لء |

 هد اب رد ( تی لوصح )ردطرش یازج تس رانک ) رد مخ تادا اتو نیس فورعهرانک)

 نعپ رد هدر انک كس زسا تیفاعو تم الس رکا امار د ر امش یب ودح ېب دناوفو عفانء

 رد هلض فرج رد )داو یر طح > مهو لاج عفن مه دزکب هن رفس اب رد ت >هدخ نيطالس

 یورو دمار م4! دیس نڪس نا قیفر هد فالذک نیید رددازاب و شلکد لصاو ۾ هادم ¿ن ید

 :res تسیاف ول فءهچ نا | رک تف رک نت" e ر یاهنکو دش ۲ مهرد

 تسود نانسد 4 رة سرب رب هک دا راکب نادنز ردناتسود دنا هتفا هک دما تسرداب لوقو

 هاردیس هصءایو زدارم ناب " نح“ نا)ردەقاو دین تب نع“ نا نوح قیفرهد ههحسل ضد دامت

 یدر روب یلوزو جد دیڈک ےھرد یورو) ردکعد یداواردکمو ضف: دمار مهب) هل هلت

 شر یاهنتههو) یدلک هبط غ ی یصاحیدلوا هجولا سوبع یب "ر٦٣ شو ر)ر د هيلا میمآ

 ( فصو )
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 یتعب یدنوط تب وستفرکنتفک ) یی رر و او درد ندای ردشرف شار دیک ا یصو

 شاوا عئاو یری ی طع کال ەع تا افك ) لوڏو لوعم طدار فرح هک ) یدلشاب هک وس

 ( تدشافک ی لد مادک ا اج( عارصم) ای ارت هڏ ندلءع هل فک طفاحەجاوخ هک

 شع ا تراقک یی نیابا a :اذک یلفع کە دنت ول كن ەجاوخ سد )ردکعد كار دای دولمعی

 ) دشاب تیافک و و مردق نا الاغ EE ,اکح هح نا ںارش  راکداو ۰ نم م ( تان (

 ردکر شم ظدا هلا نیس نوکسو هر هک كلارو كالاد ا و ہم لاردا تارد )

 رد حک هد هلو برع ھهج 5 E جګ رد کید كجرک هدنوب هدّدتسب نوت هلکح ۳19

 لیلعا فرح هک )دسار ELSES یرردقت دننآ راکب نادنزرد اد 9)

 ند هکنوح ق ہر ) تک لوصح) ردکعد هلج همه ) فور هر هس ) العتسا فرح >ر

 هجوااسوبع غ خ٤ یدردشرو نزول و یدلوا رک مور وضو یدلبا عاما یم الک روک ذم

 ردالار داو لقع هلو هکیداشاب هک وس تاک مهآ شګر و شی رطاخ جد یداوا

 هتسود هکر داانا تسود راشعد هکر دشلک كجرک لرد الفعو اک و ردتسارفو مهفهو
 5 رج > ششوکو لج يس نوګا تسود هدنامز تک الفو هد:مد كوب ید راەلوب .دادنز

 تو هرفسارز ( هود هنسوا هدک دش ود ا هاب كنثک هکر دلوا تسود لصاح رادیابا

 تدرمو ت ګو را رور روک هد :اکش تس ودر اد ییج هدتفو تاودو تصامو هدننس وا

 ر و یرأب فال * رز نمعارد هک راع تعود# هعطق# رازرتسوک ب رقت بودیا راهظا

 د وحش ناف راس هلا دع نعي دعاص بط درفم یهل لعف راعذع * یکدناوخ

 تفصطدار - هدن رردقنارایسبنالودفم هلب ر دقنار رب ناو ) یلوا لوء«تسود )

 یرافال )رز تو رد اغدرفع عرا طم لءفدز ( ردوھ رم هیات عاربصم كتر

 یوق واشاد رقه دنر ٥ مزور کدناوخردارپ )ف ,طعم هبیراردارب )ردصهفرحانو هاب
 هک ییهسیک لوا هجا دع تسود ( تب لوصح ) ردادب ندیعتر ءاهیم فاک لش هنس الوم

 هروا نس هکحب قعتوفوا شادر و یال قا راو قلسود هدننامز تاودو هاحو ت او زوم

 تسود * رب تسود ندکح رک ینا هروا فال و ۲ د مکش اد رقو هشوقاساد ر 5 کد ید )

 س تست

 و

 | ملكن درفم عراتطم لعفماد * یکدن ام ردو E * تسود تسد د رک هک غادنآ

 نا فرح هک )یسنات لوعفمهلیرب دقت ار ربنآو )یوا لوءفم تسود ) ردکعد مروا ندندیناد

 رد۱ رد هیعال ییعاضا هتسود لو ءم ES ) ردکعد هود باغ درقم ردعراصم لعف درک )

 فطع فرحواو ) ردصمفرحاو )ریکرت فصولاح ناشد رپ )قلتم هدر فرظفرح

 ( تب لوصح ) ردصم فرحاو ) رداد ندير ۳ )ردکعد زجاع هدنامرد)
 تا رططاو کال هر اهیو هدنمد قائاشد رپ هک« رواج یوسو ک لوا تسود قداص ندکح رک

 دونم ض ره! نم منى صلو دوش ی روت هکمد د * هلوا رمکتسدبواواروانوراب هتسو ده دخ :ابز

 ES ممفکب شلاح تروص دوام لا هک فر @ هقاسد ع ناولد بحاص كدر زمب

 ا( ندد ونش ردکعد ردیشاا بد 5 رفء عراصم لوف دونم * دندرک بصا شرع

 هدهناود تیحاصو ) هیمال یفاضا هبحاص ) ردکعد دنع رد هن ساع تك دز ) هلص ف رح

 یر دع” قلعت داود مدر )بیس قرحا هفتاد ) رددا ر ریزو ندناود بحاص ) رد هل ون

 رشدابا ناس هللثم بودا قذح هرکص هل ررد-ه قا ڪمر رد ھا س تفرعم باسا مقر

 فرح هک )تدحو فرح ینا فرم ) رد هبال کر دشاک نوجا تفاضا ر ۲
 یراکب )للع» فرحات )ردعحار هقیفر نیشو ) هم ال لاح تروص ) هيم الام نایم )تفص طدار
 مت

GSD ) س ( 

 یرورمو ع درس نادر
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 یظعات ناویح لاکا كلا

 ددا كنا هدع افلا دن

 وشارد نیم هطفح ند لادا

 “هک رحیک نال وج ناویح
 ai هک رح كنس امس فا

 رد وا راعشا یھی

 جد یوکس كنا هص الخ

 عداطال ر دتعل

E 

 قیفر هکمدروک (بیکرتلوصح) ردکعد یؤزج هد ورمصتحت )ت دحو فرحاو )هلص فرحا
 هلا ضرفبوهلبا عاما ہلا طر شوک ی دو تح ص کا ےب و رواو ا روض ح ورغم ند مزوس

 یداراو هد زعبام هک هلبس یس هنا ا مد راو هنا رز و ىر و رضاا ردیشیا

 لد را و نوت نس ارداک د ناغراو هتنابایند لها هللا لها هکی دیداک لاوس ردردقم لاوسباوج

 نام قتلها تیلباقو مدلیا رب رفت لاما صوصخو ییااح تروص هرز و ھاسا تاوج

 عداهشو تعافش ےہ ب یلیصاح را دانا نیو بصا هتم دخو هاا یؤزح ر یتا ات م دانا

 1 یدلبا بصا ك 3 وا ت نص م رمز ر بودا دافتعا ن هک 22 وح كنار زو ِ

 نازا شواک داد دلاسا ار شرم دن نسخ 9 دن دیدن شعبط قطا دمار ر, زو ردن #

IESنت سرج سو تک لا ےن کھو تشد نکعه 3 هر  eرس ۱۳ زکات ۰ دمج ر ت دارا  BRED 

 E تهالسر ك ا,ع الا داع هیلع رو نابلا هلا زا ته و دش ناطاس ترضح برعمو

 روک ذه مد )یدکو یداکهرزوا لاحو نوک ه هنر ES) رت لوصح * ےک و مدرک ینامداش

 ١ رلدد روک یی ادعءساو تدا لو ی: طظ فاطا یدلبا را ص ك وک جاقرب هدم لح ریس راک

 یدچآ ندەبت رم یکلوا یهاجو بص و یناشو لاح عب یشلا رلیدلیادت سل ناردن نسحو

 و دم قو داوس مج نیا و ىدا وا تاو نگه هد هج رب 27 هح وب نده یکلواو

 1 ڭ صا هیکیدل دی کوکو هئس العا دراهم یکیداد بوتسا ی۶! د "دارا حوا مکاتیدلوا

 یعلیدلواناتلاب هلا راش. یجدیدلرا یلومتمو برقم كهاشداو یدشرا هند اهذو تاغ

 کا وار کصذ نا ) یداوا 1 یاغ SAN ییعاح یدا وار واب مسوک هل مر

 هن> وا قمر ناش ارز هلی رط لک “دراو ءرج ر ؟دذ عد )رد دالرو لسرم زاحم كم لا هدارا

 ۳ اس نا ءاو وب زا د یدلوا هلغ زی۶ دو یاننایءاوراکا ق ور یجد)رید

 ۱ هلو ) لم فلک یهو | ربدقت دشر « هرات ات دعاوندنان یداوا هملا عج یهو 4 قووم داف

 را دم هتسکشلدو شددنیف هتسد راکز * تس# مد دو مدادا قانامداش هلا تماللس هوا

 ۱ طا درد ی ھل 5 شی دام ( ها كمما راک دا تساکد را نورد 0 2 عح تاک

 1 یه لعق رادم ) ردکعد قص ەتسکش E لدو ) ردکعد ۵4 مچ غو ها دنا

 ينجنآ ) للو فرح و یا تکشو ( لوا لودهم لد ) ردکعد هک وط با درفم

 و گاو جا نورد ) ردوجا نزو ترورمط ووکسكا )رد هاب یفاضا هناوب> و ) رد هرم ال

کارف ك ران )رد دیه ال یفاضا هکیرات) ردکعد
 1 ردر درص فرحا نەدر دکعد قاوک ارق لاو و

 1 لوص> قل کج ۴ بواوا روصحمب ندشدا وج ( تد لوص# )رخ اکا نو نيسو

 ل CEC نامزرب ا دعو ۳ جاقر تمام

 هعمج بآ ار ز هلوا ل ءلارمسکنم یلصاح هعوطهتسکش یکلکوکو ہکج مغ هسید رس وک ۳۹
 کهدنلظ 4۳ ییتعشهو یتجر ق | وکارف 9 رم و ترمهح یاد رد e یا وکار ناویح

 رادعمرب اراک ز رود قدر یا ۵ لی: یدعا یوا بیص) تابح تآ رهیمکج دوخ قل وا

 قاپ رو لیم كدلوا لصاو نهضت تعاو طع تلود تسقاع لدکح نیس هک اوو رود رش

 فرح الا# ةة فا طا اناج رالف * دیبا اخآ نر ۷۱ * تس# ر دل اقهدکایا فرصهموع

 رد هی لانو اب دک وم بط اعدر ھم یھ لعف نر ال ( یهن تر ( هی فرح او حاتعتعا

 ا فا ضم ند هتس ءا سا ر دعا اخا) ردکعد هلوا موو نوزرج هتنلا ناب اع

 | هل رتن كمالو یکت كلاب ۵م الا اخاا یربدفن ردءاو یقاصعم یادانء هد ول رولوا هللا
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 فرح هیات مالو ( قلعم هعاع لفرپ زور فرح لوا مالو ) لیلعت فرح اف ( زرد را, الا

 تفصو وردادخ دام ندناجرهدررب یک كنوب ردشلوا طقاس هالصو یس«رمه هکر دفن رەت

 عوذ معالحم ندبارعارورجامم راج ظفح اف زاعلوا قالطا هیرمغ ندد رض > ىلا ەت یادخ
 ترورضردفاطاا تفصهیفخ) ادبعرخوم عوف رم ظل یجب كفطا فاطلاو ) .خ مدقم
 ناجرد هیع دل تک هک هلوا مولعم ) رولوایرب د۶ ییارعا بواوا ن هکاس ی رخآ نوعا نزو

 ردءالمو تبسانم هنن وعم ثكعاس تب ۳ :دب ول ) تدلوصح )گو ک قازا هللا

 ارز هلوا نوزح هبلا ھسوک التب هراکزور یافجو الب ینعإ ) یشادرقالب یا هکرروب
 تلودو تداعس با رب ندر كکىدەزىس نعل ردراو یرلتانعو فطا نح كالا د یادخ

 ES »رب ص هک اداشدرک زا شرت O * تب # هنافوررپا ندیاربص هیافج یبصاح رواوا حج

 قنات سرت )کما ند ندید سد بطاح درفع یا لعد نیم * دراد نربشرپ ن کاو

 نزو ترور رد ور شرت یربدقت )ر دتل هد هل وکس كنار ردکعد یی ذکا هلن را هع كنارو

 ندندد رک )رد ردصممسا هلنوکس لنارو هيه كم فاک شدرک ) یدناوا فذح نوعا

 قفاضا | همانا )هدنامز عیجروا واروسکم یب ام كشر دصء مسا هک هوا مولعم ردکعد شنود

 هد و یسانعع نوه رم هیات عارصمو ادم هلو کس کاب ربص ) لیلعت فرح هک ) رد دیمال

 راردا نکاس نسا یھاک هدکنوا یراکدید رص هرس ک كلا ارز ردروک ذم هلع رط ماهبا

 لعفدراد رد هاب یفاضا هن رش) هتسانعم شءردهویم هدنوبر )رد ادتنم ريخ یی ر

 (تب لوص )رد ری عجار هریص ی عاف افر دکعدراو یییرمشر, یتعب رتوط باغ درفم جا
 نعل همروتوا هجولا سوبعو یور شرت ندلاوحا بیا.ةتو راکزور ا مانا شدرا 13

 رمصهراک زورتدشو تشحهک ارز لواریاص هلوا لءفنمو ضبقنم ندراتفر ع ک كلفرمسورود

 دارا ر بواوا جمال یسهرگو ره اظیس+دناف مالارخآ نکیلوردراوشدو بعص هجرک ك چا

 ییعفنءاماردیحا هدنناذ تاب رو ۲ دمت ودر روم لو لدبم هروحو رورس مومهو موعو

 نیس هدر وعم كس وب رواوا در جالع مکبسح ءاودرم لک ) نیلیا لک هنغایجا ر دقوح

 ترابززانوج داتفا هکمرفس قلا ناراب مج بار تدم نارد # ردعالمو بساثم هیقاس
 لاح مک ناشنورف اهر اپ مد دار شااح ر ھاظدرک لابقتسا ل زمود مدمآزاب هکم

 تب ه.ه>ح فدک ردتالدو لد رب گن نوسم ( ايڪو ددر دسح هفناط فک وت هک :> تفك تساح

 هنن رد توكو درشن شوهاخ قح کا محد ناتسودو دق ك ارا و دومرق قدا ا

 ردکء داکیا مح) تدم یییدلوا لصاو هرایلع دن م قذر نعل تدم نارد + دندرک سومارف

 داتفا) هیمال هکمرفس )هنسانعم اق ذنا هلْفاق نوکس یاغتا) هیمال ناراب عج) هس اوم ععاب (

 هدنوب E ) ديم هلا.ه:تسا هد مدرک لاءعتسا ملزم ود ) یدلوا عداو نعل یدشود

 دندرب دج ) ادم هغاط لس وت فرح «رمھو) تدحو فرحاب دقناط) :رد هتسآ تروص

 هر وسله هدانعع ے) هلص فرحاب تنارخح )ردکعد رلب دلرا دسح ییعل رلب دلا درر> یربخ

 هتناخ )ردنراشا هیمال تفاضا هاو ) رد تفاضا هثلوعقم لر د صم تعیفح فشک ) رددیقم
 شش ۳۳ تعرع> یی هنسار اصهتسا )۰ هدنصوصخ N ء یتیتفیهح كتنایخ تدسا ییعب) هب واسم

 رده مد ناراب) یدلیا شتفن هلهیع> یب ئ ,یدهروب دومرفن)ر رد کلب بودا

 ردزوسق> دارم ندةح هک )ردعقاو مچ هنر میر هد هه ضع ردهلو هدير ناتسود )

 هبالع هاب قیفر هکنامز لوا( بیک رت لوصع) رلب دعوا دند رک شو مارف ) ها هنرید تبعص)

 ماو را۔>الاوبا Ea رارد هلو هد هلماو زرد ترطا وخا هنالوا سرام هکنح هک

e 
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 ھا ندنرابز N هکنوح یدلو | عقاو رفس هب هکم اهافا هلناراب كولب ر اکب ( یدلوا لصاو

 زا سا وا

 ناشی و ردو هدنلکش اردو ناشی ر لاح رهاظ ) یدا وش رق ی یرادقم لازم ییامدلک

 یک تاکبدید نس هک دید )هن یدس كم رک هروص وو ا هکمدداک | مدروک هدنتروص

 رلیدتا مهتم هلتنابخ و رلیدلبا تعوصخ بودا دسحاکی ضرش بابراو د۔> ناوک الواب رپ
 بواوا دوسح کات یدمروی صدقو شاتفن هددققح فک و هدصوص لوا ید هاشداب و

 تقیفح نابح انن ناب رهمو قفم نارا یرندنامز دن ید یدیلوا مولعع اکآ ماتتا

 تبع یکعاو رلیدلبا توکس ب واوا ش وم اخ ندک ای وس یزوسقحنکیا لصاوهل اس
 یاب شالاع همه » داتفوا یسک نوحادخ عنصب# هعطق * زاتدتلنا شومآ د یا خو

 لیلعت تادا نوح ) ردکعد ادخ ما هیمال ادخ عنص ) تیحاصم فرح ای# دنهف سو
E) 

 هشود یلیصاح یدشود ندالودو ندیصم نعد یدشود هلبا واو داتفوا تدح و ف رحاب

 ردکعد رروق باغ عج عراضءلءفدنها )ردهجار هب یسک یرمک شل اع )ردکعد هش ودات و ۱

 ند صو ندنلو د هک هو رب هب رها هللا (تبب لو صحت )ی ر مصری فر مسرب و) یک رص لو یاب)
 یفب-لوا ردافسک رهلصاح زمکیح ینا یر ھن عب روق هرزوآ یشاب عانا اع عیج هشود ۱

REهک ییبن)شمزابنوب حارشکا کیا ردعق اوهلب وب تیب وب هدرل هنهسن مدق ر دیا لاءاپ نا یلکد  
 ماهفتسا بطاگدرفلابفتسا نا لە نس *دنهذرب ر تسدنانک شناتس# هاحدنو ۱32 شعب

 رد دیعال یرلتف !ضا هاح دوا دخ شا )نا فرح هک )نیس رروک یندد نیم روک نعت یب یراکزا

 فلا ناک ر دکعد شک و اند دیا تسرد ردص م ےسا شیاتس ) ردکع ده دنکو ا كنیحاص بص م

 هک ردزاجو یعجج نانک شیاتسو هلو | یړکر تف صو نک شیاتشینەی هاوا عج تادا هکر دراج نونو
 یکلوا یک رص رمضرب ر و) یگ رە لوعة لد نهد تسد ) هنسانع+ لر دا شدا تس هلو ا تة ص تادا

 بص ءو هامدنوادخ هک نیسبم نهر وک ( تبلوصح ) رد دنسانع» دننسیفکیا العتسا فرحرب

 كحجرابلاع قلخیعاح ) رارو هرزوا یک وآ نا ارد ا شداتسایو راتګ دا شیادس«دنک وا

 * تفرک شاسدلابقاک دنندب وج * راروق هنسک و ک ن رالا بروطهرزوا قانا دنس وش رة لر هد هللا

 ندد ن باغ عج عراضم لعف دنس ) لەت تاداوح #* ار تد نانک شا 4

 رد ادم ربخو یلوعفع مدعم كتفرک شتسد)ردعقاوا دبمژدکعد تاودلابقا)نارب فرح هک)
 تداعسو تو لابقاو تلود هکر هروک هکنوچ ( تب لوص# ) ردجار هب یسک نیش )
 شیباتس هلوا یبحاص تعفرو تزعو بصنمو هاج هکر اهروک هکلب وش عب ) هلوا رابو نیعماکا

 شراکز وررکو#تس#ردعق او هلبوب هد هر وک ذ٥ تد ول )راروهرزوا یر هنیسنرالا ردا

 رد )درآرد )ردهحارده اجدنوا دخ رک نیس شراک زور دنه رم سرب یاب شااع همش *یابزدرارد

 ردکءد اه کر رب د ر وا رده هک ند درا ردا درفم عراصم لف درا دیک ان قرح

 یه اجدوادخرک او (تبلوصح )ردلیاذنو مقدار ندکمروتکن دقانار د قل هتم هدرا ی اپ ز) ۱

 هئشاب ارش ملاع عج هسردبا یعحو لیلذ بورشود ندرصنم ینعل هسراعب ندشا راکزور |

 هدم د کس هه ه ن ردات مدول راتفرک تبوعع عاونا خا چ رد الاعاپ نعي راروڌ 1 ۱

 مالک لصاح ها * صاخ مو رو» كلمو دند رک صالخ مارک دن زا دسر حاج یی الس |

 راتفرک ( "هيم ال یف طا ەت ودع) ردکع د ل رود لرودر دج كعول عاونا ( هلص فرحا ( ا

 هلوا هد> و ملکم یضام لو هکر دزاح مدو )ردکعد الم هدن ول زد بیکار فصو هدناصا

 ردنوحما تاغ ءاه اات )ةهج ولک.او هتسانعم مدال واهنامز تادا هکر دزاج و هنسا ع«مدلوا

 تذاضا. رمو قاتم هدرم )تفص )طوار فر> ۳3 ( هد دتفه ول دنده نا رد 3 هنسانءء ىلا
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 ردزباج قلوا قحالر دصء ءان 4 رعردا صدر دص ء فرحا: قد الس) رد هال هر سا نوعا

 هدنرلناب رد هد دءاج مح یر ددد ترعارب ز) لکد عياش قول هن راردصء یدنک اما

 جا یصا ردیءج یجاح حاح) رد هال قفاضا هجا )لکد نشورو رهاظ یردصو

 نوح دلوا هدفرط نواواروسکم یلبقام یعج یک سپ) ندناب یصنردفعاسم یدیا
 هص الخ هدانعم م هاب نارک دش) ردکعد یدشرادیسر ) یک یزابلایض راد دابا تاق هاب

 هل رہ مه کج كلمو ) ردکعدرمب دابا صال> ن ےب هتسانعم لصتم بوص! ہر ردد ةو

 کلم نیابا لاق الا یا رد هاب یفاضا هنوروم)رد ءدسانعم تاکلعف نعل باسا ولامهدوب

 ES ر لوصګ)رو:اوار دن دند رکر هدن وب رلیدابا صاخردکعد

 نددن و دی رغ یدشراو یداکهزع رهشیسهدز«یتعالس كحاح رک هد هتفهوبأت مداوا الثم

 تو دیگ ۰ لام نیلبا لات هلئرا نداوا ینع مو روم كالءو رایدلبا قالطا یب

 یکناب دلکهر و مکلم ام یی اح رایدایا طرض بودا صاخ 4 یربم لامو رلپ دنآ نوا هزاظ

 ا ردرفس نوح هاشداب لع هک یدرکن لود نم تراشاتب نا متفک # مدرتوق هلرح وک

 لر دصم یو هبال نم تراشا * یریم مسلط رداب یریک رب جک اب كان رطخ و دنهدوس
 لدلبا لو, یمتراشا یبسیناث لوعفم لوبقو ) لوا لوعفم تراشا كن درکنردتفاضا هئاعاو

 اردرفس) دبی تادا نوچ) هاشداپ تمذخ عي رد هال هاشداپ لعل ناچ فر
 و رطخ)ردکیج 5 ت 8 ا دوس دنمدوس) هیمال

 نیسرراو یحاصلاما یعبیرکرب ےک ان)ردکعد لزهز كانرهز تبسن تادا ان و)ر دهنسانعم
 یربع ا دلم ص ګر دکعد نیسرر دلاقن دا ریکر دب طاح عراضعلءفیرمکرب

 نیسرولوا درم a اضم لوف یربم) 5 کات فرحا یرع )لکش نيلءا ظفح ی هنیف د حاط

 هد رطخو هد E ردنا هب هشم هتتم دح كه اشداب ی یاب ردرُ هس حج ترمضح ردکعد

 یکدش و ےن هلعراشاو نحر من توو كن دا وا ب ll هلته دخ هاشداب E) لوص#)

 هکب دیاشابا تراشاکغجالوا هلب و اکس مالک ےب ارب ز ك دابا لویتبودیا عامسا هل لورقم»
 ینعب نیسر ردا لامرفاو اب حق ررقهو یل E يهر دب ڪڪ یرفس اب رد یتمدخ هاشداپ

 هکرواوا هاک یی صاح ندکحرکرد هصح> نددهصدا ممنیسرواوا هدوسلطایو نی-رد,ا لیصح

 رواوا قرغبوثهراب یسیکک رواوا «اکو ردبا لیصح ناوارفلام بودی نیرفهانرد هسک رب
 رو اوا كلام هب هل ١ رخ یک بوا والصا و هیصاتم میلعاه-و 5 رک رولوا «اکر ده وب 0 هم دخ هاش داب

 ندکءد یرمع مسلط ردا سد ) راع> ندشاب بوشود رهظم هيض هاشداب هک رولوا ا

 تو رش ود ره ظع ونوح هاشداو قلوا قرغ بون هراب یسکییعب ) ردانعم یکیاوب یدایح

 ر ر زا * تب # یکی رلکدلبا نط رضع ر داكد كلوا هدعسلط هدنفیفح ) ردة وا ل اله

 اا ر ءار# راک رب هد ره سد :کفا یزورجوما راک د هجآوخدن کتش دودا

 عرا هم و تسدودب یریدقتدک ًانتادارهو) تیحاصم قرحاب رهد)رد هنس اعم

 یرمغ نوسلواناکرزاب رد هسوک نیلباب ردرفس داره ییعاف هجاوخ) ردکعدرلبا باغ در

 ندهطاحا بودا مط ه یدنک هدنواماردغجوق هدفارانک رد)دنراج دوص2م نکل نوسلوا

 نرکدجوء) ردا فطع هرز قدعبام فطء فرحا ) ردکع درولواكلام ییصاح ر درا نک

 هلوکس كنافو هلع كيونو كذب رع فاکو كنءرمهدنکها) تدحوفرح اب یزور) یزالاط
 ارقرانک )هل فرحررانکر ) تیم نع لوا هد رم)ر دکعدروغارپ ردباغدرفم عراضملمف

CTD ) (س 
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 توشود هل لحاس ندارد تولوادعابسم یاود یعل رواک بودا لیصحت ناوآرف

 ژالط لبصاحروغار هرانک تیم یعب لوا ینا و٥ نورا ورولوا یحاص ناوارو لام 3

 هاک و دم دوس .اکا رد رعس ی” رد هل وا لاح 2 اا اا هرانک هروس هروس یول E2 ۰ ۳ ۰ e ۰ رز

 شاورد شیر شد نب زا مديد ناص ٥ * شابا هج و یب نیلباربعت هلیشک ند هج اوخردراکنابز
 ود ھم یفاضا هرورد ردهراد شد ر )رد ۳ هدانز شش ندیشابكءو ندیشارخ

 ردزوت كم ( قع العرطرد رد صء ھلن مس AE ندیشارخ) ردءحار هعیفر نيش شاورد)

 مدروک لوق عمو تصم (بکر لوصحم) تعرسیعو ردکءدقچاص يما ندیساب)

 تودنا شارخ نشا ر ی هر هژرازا 3 ناساو هلم الک هد ا ر aa مکیدار ۱ اد

 ردکلمزا ندرددارم ردك !شارخ نورد شیر) یکی مسزوتهن سران بوی هزات در رد کرول عا

 #* هءطو ۴ مدندو مد1ق رہے یمالک هلت ب یکیاوب # مم کو مدرک ر اضتخا تب ود رد +

 بط 2 درفءیطام ق لء سد ادل * مد مدنې دما تشکر دوج* یاری یدک ییسنادن

 درقم عراصء لعد قلب ( ناب فرح هک ) كدرواب یعل دل دیع لب ی ی یراک | ماههتسا

 و تاداهدنو رپ )یو عب رد قشود با

eكنون  Kuو 5 ۱  ESمد رمدن  

 یحاقو هدکعابا (تلوصح) شوهروب تیاغک نددت ج تر و> ل٤د رع رد هم ال یاکدر

 كعلخ نەي یدمرک هکغالوق یهصن كم درب هکنوح یدک داعب كکحروک

 ماهعتسا دلو دیتمام دا كدا E یدک داب كف> الوا هل و :IS ,دمرک هک و

 عهاوراکنا ار :E س یدنع نيد ۳" لر نوح ردنوحما عقاوراکن را هدماعم وب یراکنا

 ماه یک ییددلوا] سه 4.9 ر له رعروالوا ل ر> هدر : ندوا دا یناکدر بل :ANI > لود اوا لایعتسا هل.ظفلا رح هد, نالوا دا

 طا هک رع E رد مولعم ا 2 هللا هن رق را اوج ندش د وقفوا هدر یک كنو

 تیفرطونوجما طرش یطعا نوچ ید ۵ سراف یک یغودلوا نوحماتیفر ظو نوح اطرمشاذا

 | تبا صا 2ك یکبا ید ردبسلا یسا" a تفرط هدلګ وو 8 قلوا ¿ن نوا

 تا دا یظل نوح وردنوحا تفرظ یانء»*یعضور دنع ت ال د هط ت یاعماذاارز شش هاا

eنکم * شن تاط یراد کح هرر گید# لە د ۳ تلد ةطرس هنر د  

EAR9 جد 0 رگرب یعل جد لو ر رده ندهار هر) هرر د ۹ حر را ؟ خاروسردا ت  

 ل ۳۳ بطاح درو ھم لاح ننال اوو یر ارل ) ردفو مص » 4 a یا عاربصم هدته> یی ۰

 کای كي رفع هل ر كو شدنرد یقا ارضا هذا وقم كر دص» ش 1 تغاط) ردگعد ۳ ا

 :e یه الر ۵ وا اکادهکر "هک رد e عدالر اسو كن راو

 3 د شڪ برعر داد د هلا هود یاخو ی هلی » خ ۳ اروع)) رد هفمر هلی كم فاکو یعت

 | رک كر رعفاک مدزا )4ا N هد بال هلن وکس شا هیت ءاخو ڪک كناب

 3۳ (تد لوصحم ) ردکعد ترعع هل ك هلدهم لادو یوکس كناژو

 | یکفمرپ هسغول گالمحم دن دقوص ناو-.> یرهز نس نعل كس رتوط تردقو تقاط

 نا 2 ا5 ر دوم هصاخ لیصاح زالوا هاه وص ها ارز هقوص نعد ها هنکاد برقع ی کر

 ىىدادەر ۳ , هک هما رغو | هنر لنا درب كس نه :دبا ل ا ماکحو نطالس و درس یدعا

| 
 E سدرد هن :عانعم یدننقوص یعدشین) یدالا ا18 حر احا هرج در كدروک

 | داره ندنن# هتسارا حالصب ناتشیا اک رهاطدندو ۳۳ تیگگرددنح ق تاکح ¥ ۱

 ) ردح کس (
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 رد ا٥ الو نت .ص) رد هنسانعم نت هکر .دنج ین ( E LR )ردصعت

 سس سس

 راي هنامز تادا دند وب ) ردکءد هدزر یك من “ودام ھنن رب نعهد هه ضهب

 فرحاحالصب )رد هیمال تفاضا هناشیاو )ردتفاضا هالعاف تالءانحس الا رهاط )ردکعد

Eندناشی ورد ( بیکر لوصح) ردکعد شخ زب ردلوعفم  

 ییصاح یدیشغ زب لح الص یرالاح رھاط رلیرپا مرا د ره نعد راب دا هدعبګک غ هسوک هکر

 هفناطناقح ردناکر ززا یی * رووا ر دقت دوب هرکصند هتسارآ رلیدبا یوقتو حالص لها

 هنلعاذ كر دصم نظنسح غیلب نظ نس> # دوب E Els تشا دغلب نظنسح

 ندقلراو ردکعد ور ) رد هبنا تقاضا هغیلبو )ردتفاضا

 لدوب هدرک )تدح وفرحاو )رد هتسانعم هفظو ندن ابلاعفا ها هرمهرسکراردا ) ردترابع
 هنامز تاد ادوب )ردظ و ییا مر صو لهج هدهدرک ارز ىيا لو ءفمتیعجو )نوا لوع#-
 لران وب نعي یدرتوط نظ لز ا هذاابم هدنف> كنهفاطو یسرب ندر اکا( بیکرتلوصع)

 هرانوو یدیا هت-اربب هلا یوقتو حالص یرا رهاط ارز یدا راو نط لز یک هدابز هدنع>
 لاح سامان درک یکرح ناشیازا یک رک * یدبا شابا نییعد هةیطو رادقهر هر وک هذ رللاح

  ییکرح)ردهنسانعم هلاک هدنو رکم * دساک نانا رازایو دشدساف صع“ نآ نط ناشب ورد

 EERE هال وعفم كلع اف عسا لا لو یا فی ص و فرحا )تدحو فرحاب)

 ناوچە ع! *هلجو EE ريخ لش دساف ) یهیلا رام صو) ادّیم و هال ن 1۰ نط ۳ هال

 دشرو فوطعم 1 سا هلو یر لس کو ادو فیع ال ناشارازا ا طرش

 ندنتافتلا ۰ نسحكنلود تحاصلوادارمندکعد دشدساک یدنلوا تراشا ررکع هکتتردر دةم

 هدنبگگ ےب رکم (ب و لوصح )یدلوا ردکم یرللا احو یداوا عطق یر هفرطو رب دش ود

 شا فلاضر ها یدلوا رداص تیشرت بسا هات هثلاح راش رورد ندنسلرپ كرلن ال وا

 یرازا كراتدوردوب هلسسداس فول و یدلوادساق خط كے لوا هدننحلرلت وسد یدلشا

 رلبد) وا روڪ ندیعمرارداو رود ندننافتلانس> تالود تبحاصلوا یا یدشودداسک

 فرحات ) دحاو ماکت یضام لد متساوخ * منک صاحسار ناراب فافکق ی رطبات متساوخ *
 ردهتسانعم قژرو قزا هل حكة اک فا ۶ ۳ )تیحاص«فرحاب )لیلعت

 صا یسیات صاع “و لوا ل ودم فافک كىك ) صیصخ تادا ارو )رد هیمالیفاضاهئاراب

 د ( فک لوص )ندن اب لاعفتحار دلو قم ےسا
 صياخ نفافك ك لارةفروكذم هلن ر طرا مدلی

 كنها# مردتا نییعت هنن رل هطول ارق هتاود بحاص لوا نودا كرادنورعبدن رب نعد ملدا

 دصقهدنوب كنها ٭ دنا هتفک ہک نآےکح شاد شروذعمد رک اجو درکناهر ما رد مدرک شتمدخ

 | ردارب زیجومق ناب رد )ردیلوعفم مدّعع كمد رکو )رد هنل وهم لر دص م قفاضا هتمدخ رد هنساتعم

 یسنالوعههاهرو )یو الوعفم لدرکن هدانعء مع 2 )ردە سام ««یلعافتادانابو )ردود

 هنابرد نیش سرو ذءم) ى دانا اة اهحویدهر و ااص ۳ یداااهردرکن)یربخدر ؟نوادب«ناب رد و

 مدیا دا مھ تاق الم نعد REE لوا(بکرت لوصح ) ردعحار

 ۳ یدلبا هدافح اکو یدع رو تصخرو تزاجا هکم (PE باو هدفد راو هنسوف

 ا تجز تن رخ ا اش كولب ر ارز مدنوط رو ذعمییا اما ردیرلت داع تاالکوب

 روذعم یتتظلغ كراک زاس ا ناوو مدا لوا روضعب جه ندتهجو سد مدیا شراو بودا

 | رزوو رمهرد # هعطق * راثگیوس ز زوس هدیاب وب العو الع هک هلبس لواو هللا :-۰ لوا مدنوط
 هرزو ناطاسو ) فوطهم هرمر زو ) ردهیعال رمرد * نمار درکم تایسو یب * ارناطاسو

amی ی ی سس و  



 یناکوییعدر

) ۱۳۰ ( 

 لفدرک-)نوه رع هیناث ع ارم لوا عاربصمو ددتم هرد هدانعم) ص.ص2 فرح ارو )

 فارطا نم ارب ) ردکعد هلو ط لیصاح رد هنس ادم هغ رکجو هنود بطا درم یھ

EEEرس هر رو ك: سو5 هاش داب و رذوو ك( تاب لوص# )زرد هدنومآ رمب ) رد  

 كنس# لک درمسم هک هما رغوا هثناب اس هلاسو 5 ید عالوا ل |حاد ورا ی د هو !وط مفارطا

 فرح وج )یو5 نابرد )ر دت | كس نماد نآدرمکش هاب را نا * تب رغ دفا وجن اب ردو

 یربخ یا ع ارم صمو ادتبم نابردو كس ا باغ عج یام لوف دنا )لیلعت

 هدیکر توهدیسراف هک هلو | مول هم )ر درب عج ار هنابر دو ك هد تک ییعافو لو عه لدتا ببر غ)

 ردنراشا هلابردنیا)ظفح افر د راک رشم هد هفرصعجو هبنش هکلب شمالوا عضو لءف نوجا هیات
ETنون )رب, دوراش هل ادرس كنارو هلم فاک ناج رک ) هلیشر طسشذو فا  

 هلا هدنرک كس (تډب لوصحم) رار د هکتا نامادو نماد ) رووا نکاس نوګا نزو ترور

 :od شرو بد رظرب هکر دون یر هصاخ راو هداج ت بھ حو تلسانم هدر یس ەغاظ ناو

3 ۱ aهک نادنچ*ردیذوم هدیسکنا عیطاابیصاح هثناماد بلکوروشیاب هتساق ب تاو هد دلوب  

 امادند رک نیعمیجاقهرترو و رم لاحر كرز نآ ترضح ناب

 كي رقم نابرقه)نایبفرحهک ) هتسانعم ناه ردکعد ردلوا نادنچ * متثذرتورف عضاوع
 هدنفاضا هاو )رد دال یفاضا4هرضح) هسا هد یرلم دا صوص نعردکعد رله ردح

 رددا رعلتلود روک ذم هدنوب ردکعد واوا هلن وکس كنارو یرهعص كنازو كلاب كرزپ )رد هلب وب

 لا فا مارک اقامت هدندروآرد تدحاصم فرحا یارکاب) ردهمالنم لاح ) هلص یرحر )

 *ادندروآ لصتم بوصه رک هداه ج ین رگ مم رد دام مظعل هدنوب ردر دصم ندا

 فرحایاقهرّلر را رج ادن درو ا)ر د یګ رم صر غ مارک ابو ) ی رم ص لو #۰
 زرد هکعمرتسوک قلقلا عضاوت)یناءتم هتسشل)نحاصءفرح اب) اردتسا فرحاما ) تدحو

 مدروتوا منثف) ردکعد قرغاش| ردرترپ لباتهرتورف)هتسانه قلا ردیفر لباقم عیضو ارز
 لاح مب یرلہدآ برة ءو صوص كنیلتاود لوا هکنامه نعد هک ردملوا ( بیکرتلوصح )

 هتناب كت اود بحاص یرحا هللا لی هاو مظ عت ن : رلی دل, یمغرداوا یدعسو رادلوا فاو

 ۱ یادت فیاکتیسولج هد اعر دص ند رلیدلنا نییعد ماقم كرح ولرو را ٫درو تڪ

 مدروتوا هربقرغاشا ندماقم یرلفدرویب لوا بود اعضاوتی اما رایدلیا مارکاو زازعا اکب
 هکر دقاواو نيد مداوا هداغوغو تعوصخ هلاو هدو لد هنامز لوانسانعمكنا دنج) مد دو

 ترے > سد دکیدراو ه هبن رم لوشویدلوادتواکدلوارمةقوت هدوش هلرساف> كنارد تعد

 ۷ ےک دن هکر اذکب *تری## اههنع هللا قعرلشمالب نفی دلوا مزال ناش تطلغندرااذاوب هنعش

 ہک ) دنوهرم هب ین عارسهمر دکع دوق بطاخحدرفرحا لعف راذکب ٭ مند ناک دنب فصردان

 یلک 11 دات :فرح نولو E فرحان نیک ) هاب نیک هک هد ۳ > او)ناسفر د

 به یر اور زر د هیک نودنا لاخ دا نکی د یاهر هکر واواهاکر دکءد

 ناک دن فص) )یا فرح ات)نوحا نو ترور هناوالر هلن رطلاصااو فذح هلا هيلتع

 هلاح یدن کش ب (تب لوصحم) ید: فید نوا نزو ترو مصاف ردکع دامن فص هرم ال

 له فص ملا شوق یدعا مربققو ربه> شش 1 وردو ۳1 راک دد نک هکاربز هلوا كد 4« هد و

 هسا ر ر دیماقماربک لک د یا هما رةق ماقم : رکغلدروب یک ییصاح عارونوا هدااذر ماقەو

 هللا هل # ع ارمصم* ید د كج دي ڈا یاو ند a لوا نا HE م انرقحا و هفا

 كمالک و رکیدلب وس بکن ید ) رد!هدافا حل هدن ول هللا هللا * تم نا یاح هح
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۱۳۲ 

 نیسان هللا هللا هدنوب) ریساکد هدماعم كعبد هلو ز ریس ید نیس رروس نوت هلو ردیلح هن هر

 تک تزان * نیش نم متجو رىسر ر ؟ ت+# رز درشت لع کاتو تع نید ل

 فرح هک )رد ءقاو طرش لعف ر دکعد كسرروتو ار دبطاخ درفءعراضم لعف نیشن * نیئزانهک
 رعصرمخاءاوردلخ اد اذوذش نون یکلوا ردتسن فورح هلا هدنرارا نول ىکا ییتزان) لیادت

 نیسازانیتف هکم رکج ی دغتساوزا كسرر و طوا هرزوا مزوک و شاب برک ا(تدب لو صع )ردا طخ
 هد.اکناا بودا دو سا تویمروطوآ هل ردص هکر دن ره ید رد هسا اعم EN) | ا (

 كس نیازانو رلوبقم از ز ) زروروطوا|بوراوهدکناب « دزپ وزرکچ یانختسا هسا ل دروتوا
 نارا ا ٹیدح ۳ مسو ن یردرهزاو مشب هجا ق ¥ ردات کسر لاح رهد

 فیاکا و 0 دلا فص روک ذم مشب ( مالڪ لصاح هل طاق %* متک دما نایهرد

 هکر واوا هاک یک باید رعر دە د عراف تدحو فر > ایر د رھزاو )مد روطوا هد ماه ء یرلف دروب

 ندد ولر هو ندنع» ره ید )رد هلل وب هدول روئاوا لامعتسا هال بام هنوک و ۳ ولو تواتا

 یزوس ندا ر  هلدسا م هکلب مدءروتک هب روا یهیضق ِلدراو ودود ی مدلی وس روس

 رد لب فرح هدئوات ا م لەو سو )مداب ل صاا هر صفی هص و هژوس

 ند | را قدر اطهدرمغو هدعحا یی قگرباط هد دشس كمالو 4 هے لاذ 3 | هسا لود یت

 ( تکرر لوصح) ردکعد درروا نام ( هلص فرح رد) رد هیمال تک صا هاراب ( ۵: ساتعم

 رج مالکلا ےک یک ر مکیدلیا نایب مدلبا مالک قوس هلایسامندیاب رهو مدروطوا مالک لص
 یدلوا روک ذم تولک هیارا اطخو رصدت یرلکدلبا كلارا ںوشود بم رفت ھر مالکلا

 دی مرج ج8 همطق 43 مدید بو خویش ا
 ییالک قوس كەت 2 رع > دراد ییرا وس اور ظارد هد هک Ee ماعلالاق راس دلوادخ

 بابرا تلود تحاص روک ذم هکر دنا ار یمالک قایسو قاس ا ندنعادروس هالا

 هءاعن الا قیاس لدنوادخ )ردسرع ردکعد «اک هلی وکس ك نارو یعع كيج مرج) هلوا ندمظن

 كمناسوکر د هماع) قاس یلص ) رد هل یهنم رمغ ىلع تر ج ةةص قااسو )ردە لاب , یفاضا

 بودا یاضصعم هئاعاو تور و مالو فاا هد تودیآ فذح یرعع 5 ر اعاف م اعنا

 ا 93 ا- فرح هک )ردکعد دوادخنالوا ق دلاس یقطاو ۳ ۳ ) ربدتف رلیدید م از الا قداس

 ینا لوءةەراوخو) لوا لوعهم هد 3 رادیم ( هیم ال شاوخر ظذ )رد 1 هد . یربدت

 هدنفن مش رطل ىس ەد هکىدروک ه a دنوادجح قلاس یتاس>او ح ادا تن لوصح )

 تراه هنس ارفف ارز) هينا دا مم یی دنک حش ترض > ندهد هکر دراج راتوط ربة و راو

 یراج یناسحاو ماعتا دما ار قفاش اسهکرتسا كءد)ردءهجار هاب دک ندنتهح ی ناوهو

 بودا زر طد هاررافح A هد هکیدروک مرج دا وهم ۳ ند هد وا 3. داو 0 :لود نالوا

 مەد. ظا ودنب هک رد راجو یدلروپ ح ۳۳ یرلشاعم تهح تار 2و تورو ل اد و را وخو

 هده مع لوااطخو وهسنالوا رداص 0 لوا ف مد هلوا داره شاورد نالوا مرعو

 حطو ی EE ناسا بودن ریه یاش ورد 2 لاس ریصعت ردءلوا درع هکرداکد

 ماعتالا قباسو 0 شبا مشت نیلبا رم سن هژ.ط ما تجحاص یدیوادخ هدول ( هلوا ثعاب هک

 هک شمروقوا هت یدوا رخ اس نید رداکد تبسرد تفاصا ردتفص كدنوادخ یا

 رارقرب نانو دن مرج هک 3 فطاو ی راوکرزپ سم تساریابخ # هیلوا تسرد تفاضا

 یراوک رزو)ردربخ مدھم ترا ءتول رد تا سهار دخ یر دقت هلص تاداارادخ *# دراد یم

 ق واوا یا ردکءدیحاص ارگ و مع یینضاس ردعاا .a دو نا | ےطع 4 ا هرردصم ین

EF CFSE Cee ) 

 یرو رسدر

 -سلطم

 کج روس قفرباط
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 یرورهدر

) ۱۳۸ ( 

 تفصطر ار فرح یو لا فرح هک ) رد هئسانعم مرکو اسو دوج هدول ی طا ادم رخ و

 2 رمه مع را رقربو ) یعرص لوو E ھ نانو )ر ديا وعم مدعم د مرج )

 كدابع ارز ردصوص# کا »ا رر سم هادخ اطعو فطا او ا ریکو تبظع ( تلوصحم )

 رارقرب یی راتعنو ناب RI E ارجو ا اطخ وارد هجا عام رهو مد ره

 یدشعروب ) درەنركنم یاطع ئزور هفطوو ) هدئلوا تاک هکتت راتوط ماودااىلع تاتو

 بحاص ندا نیساوعد تلناساو كالیهدآ هکر داوا تم E ی ره

 هرزوا تب رسا یاصتهم كن وردو | روف ت ودیا لع هلا ( ها قالخاب اول ) رلتداعس

 هل وا هلل دیسح یرلشفا رهبویلوا گران a ثءاوضار عا بہ س تالزو تار ص ةت نالوا عفاو

 *بدعاقر اتدوهرف و ناراب س ساھ نا مس اودمآ هد دخل و ناار ا # دیلوا نوا ھم” وار

 ردر هرم ال ی رلتفاضا نارا شاعم باسا * : دا و لیطعت مانا تنوم و دن رادا.هم یصاع

 تجزتنّوم) ردکعد شفلقار و شکر ضا ندا لوفر اومدم ےسا اهم )لیلا فرحات )

 تد یکتا وب ہک اح( تک لوصع مال 4 طول ااو یفاضصا همانا ) ر دکعد تعشمو

 یکدوا .کانیدروس نودا نییعل هن ن رادو ھءءرارداو نراش اعم باسا كنا اره و یدک لومقم

 ید را ۳ او و یتعذنمو تجن کلر طر مابا ید راەدىا ایههو رمطاح هرزوا هدعاوو تولس |

 ےک و اس ا س

 د س و مب تمدح نیمزو ےک ت تیم مد رکش لورو هلس ل نر هی طو نالوا عوطعم نوک جاقرب

 ل ردصم تبع رکش # مفکب ن ره« نا ندعآ نورم تلاح ردو مساوك ترا سج رذعو
 ) لوءقعمدقع كم دیسوب و )رد هبنا تم ذخ نیمز)ر دنا وق لوعم لتفکیو )ردفا صأا دنا وعفء

 ردد صا و رد هتساع» تا رح هل كس رک ج تراسح ( دید ال تراسح رذعو

 نو ی مدیدر ا ) لوک )هناسندعا نوربب ا )یو مدعم تع-اوح )

 ملا راهطا ت کسه ییصاح مدلب اسوق دخ نیهز بود اعضا ولو مداباا تور ش ہک اح بولو ا

 یک + نوهیحو م دلید رذع ودقدئرغا ی کش اب كرام بولک هککد 1| قلخ و قارداهبو

 * دی رابدزا دشتجاح * هلو دیک وح# دعط#5 مد و3 وأ یب هعط وب نع مدایوسیزوسوب كاوا

 ۳ ( راربد ههللا تان نالوا ه دی ره زر ہیک * كنس رف یس زا مایا دین قاح دنور

 تکلعاما ردکعد روا ردیعج هلرادو دل راد )ردادعا فرح هنر که نما )يمال تل

 لءفدنور )رد وهم هیات عارصم دیعد رادزا رد دنا تفاضا هدیعا ) ردلیعتسم زا ی

 هدنلعا راد د ( دلص فرحاب) یعاق قلخ ) ردکعد ود نددور رد اع عج عراص۰

 لاعتا هدن راز و هد زول « هرکص یی رونک همروک نعد یک رونک دیدر رد یکرت فصو

 ید د )رد هتسانعه ترابز هدول لاو هللا ءا نارواک هل هرات و یا هدیاکوب هک رل - لیا

 نوا ردنعم رو یا رع ردیسراخ كن ره ) هذا وم زاید ردکعد ق 9 هلا هیاصا یاب

 لو. راعد تواوا کاک هلو هدر کد دعک هکیوح ( تش لوصح)ر) رد هر ےدا ك کتا

 بودا هوا بم مع ند رللو خرد دهن ند راد دیعد ع قاخ یدل وامام قح اوا

 ندد رد ردص» مسا قنسد ندندد رادید طا رز رد. ڪک را نوح تفذعو تچجز

 هدیدکیا ارز یراءفر هنو شم رول یرادید هر نی د ې ۲ یییدلوا هنسانع« نفر راتفر هنسائءم

 ا ےک رک ٭ درک دیاببام لا هما لمح ار * ردیفخ ی رلیکرت اه رد ېک رت فصو هدناصا

 ردتفاضا ها وعدم لر دصء لا دما لمح )ردکءد اکسا را 0۳ س ر 3 E ردر ك نا

 رد سا دعم ردصهد ر ۲ ) ردکعد E تاغ درقم لیفت به لوڏ داب ) رددب ءال تواطا هباعو

 لیهخسم ف لو دز )ردکعد هک ر چھ سکہ ) لیل ەل فرح هک ) ردنراةمهعراضماربز

 ( ف )



) ۱۳۹ ( 

 راوازسو قبال تلود بحاص یا اکس ( تبب لوصح ) هنسانعم هوم شعر, )باس فرح یب
 یر داره لوصحو نیس هيلدا لمح هنراسهیدصت كناجاح باب راو ارقف یک مز, هکر دلوا

 دسوک مه هتخ ردزسهویماریز نیسهتوط روذعم نی امار او حاحا هلاخانسک نالواعقاو نوجا

 كليو د سب ید ارا نهرو تجز ردقوب زس هسالوا یراد ا2عاءزکیدوج و طا نهب زنا شاط
 فطا هتک لیق مرک (ٹی ) نیس ہررک اور نتاجاح كنارقف هکر داوا یناثذ تالمد محو یناش

 "ددازاله * تداکح * ند رادک هعا ما رد یرمخ یکی دلک ندکلا * ند رلاو یب كنافلاو

 سای یی تیعلو داد توا“ دادو داشکرب مرک تسد تفاب ارم ردپ زا ناو ارف حک

 رد تدحو فرح «نمهلسو فرح هز هو ) تدحوفرحاب "هداز * تخم رب تیعرو هامسز
 ردکعد قوج هل رسک كناف ناو ارف ) ردهنسانعم هن نخ هدنوب مک ) شاب وس طاغ نیید
 یدئوا فذح ر نوهخدلوا عاق هن رق ردش ردیزایرردقت ردب زا ) رد هیناس تفاضا
 رد ربع مجار هبهداز لد هدنتع یلعاف ردکعد یداوب باغ درفء یضام لف تفاب )

 هکر دادم ربخ هیلعف *هلجو ) رد رد زا یصکرسص ربغو )ثارمم یسنانو کر لوا لوءفمو
 یطاملعف داشک و دنک ات فرحرب )لوف مدقملداشکریو )ردهبئام مرک تسد)ردهداز تال ٥

 ط رش هیاعف ؟هلج و رد عجار هب هداز گاه لی للعاف ردکعد یدحآ باق درف»

 تاادعهتوان» نهپ یدریوداد )دیک ان فرح ابدادب) هیمال توانههداد)ر دنفرد اوج هفو ذح

 مدقم داد توا“ داد ) یدلبا هلا لدع یمرکو اخ بویلبا فارسا یلصاح یدربو

 دانکرب مرکتسد )ردعقاو یتعنص مات سج هددنبب داد یاو یک قبا یلعاقو ) ردیلوعفم
 تل ) لمأتف ندحسنم رګ رولوا عارصعر نوژوم زس هفطاع واو ( دادب تواس داد

 یضاملءف تر )دیک فرحاب تخ رب )ردکعد تمازسنار وا ) رد هیناس ساقيب

 هایسرن ی رمص رغو )تهل ىح رص لوفو رد یک قداسلبعاف ردکعد یدکود بئاغدرفم

 یساا هداز هاش دان رب ) بیکرت لوص) رد وطعمه هاج هدنل قام هل وف *دلج و ) ردبعرو

 سپ یدک د لام قوچ هب ودنک هلیقیرط ثرا ندنساباب عي یدلوپ هن رخ ق وچ نداریم
 تلادع ههر کو توانو یدلبا كالد رھ وج ین! یدجا نیلا مرکو انعس قعلوا هبوب

r 
 ۱ یدلنا مدل گر و دوح هکر ىدا فارسا تواوا اطع و شک طاع یعب ی

 | یدلا ناسحاو ماعتا رفاو هرانوب یتعب یدکود لامو تل سلازوا هنن رزوا اب اعرو هایسو

 "ل.ط زا ماتم داسان# «a طو # یک دملا دا رھ نا طاس ن د ناطاس هد نغامز مزب

 باغ د رقم لاعتسا ۳ لمف داسان# د وب منع نوج هک ه شا ار * د وع

 ندندیاسا ردکعد زالوا 2 و رطعم هد و ردکعد را وا تح ار و نیا ا

 ییضوم هءاش تو عا رار د هری ن الاف وو هدرکک یلعاف ماشم J لکد ندندوسا رد

 الم ) ینا رطءمو تارڪ هدمگو هدبرع ارز هلا هسا الم دا رد هرم ال ییفاضا دوع "هل ط)

 یی هویم هدل وماشسا NIE بودا بالر هر ه.ط نیر راسو رثعو نالصحو دوع

 | اطح هل محو یا راشید ردنوگا تد>و همش هدنول س ) رانص هد را هل ءط یس! رغو

 ردا ص و صام ےدحو هکلب ناک نوعا تدحو هدیسراف همش هکر دل وا یسارب ) رایدلیا

 ماسلةع هکتن یدزالوا ىلع ندبارعا لدوع هسلوا عوطقم ندفاضا هکر دلوا هدیسرو)

 | د وع رد_ةم یک ر ل وءفم ) لک د ندنداهن ندندبهذ ردکءد و بطاخم د روم صا لعف

 ۱ قو م ولما ادعم رع ) 0 تادا وح ) لیلعت فرح ك ) ردشنا رب یح رص ربغو

 یرو رسو ییع دس نادر

 ناک و یرو رسد ر

 یرزورسو ىلع ديس نادر



 ر

 یر ورس و ییع ديس نا در

 یرورسو ىلع دص نادر

 یرورسو ىلع دیس ناد

(MED 

 ن در۰ ع راضم لعفدب وب ) د ڪات فرحاب دب و )یک كم ردعوترپ ندرلنر و

 سا )رد دوع لع اف هر و قود یسمز ال یاس یزال ردکعد هقوق رمز ال هدیوب

 شیغویسراف تذل یو هدنماذم ندیارا تعا یلعاف یاشم بودیا زر وج سلوا ید«
 هدر یییدروط دم هلبط دوع نە )زالوارطهو ظوظحند دوع *هلط ماشم ( تدب لوصحم )

 نددهصق یدعا) هقیجقوفندنا ین عب هقوق یکربنعهک و ق هرزوا شذآ ) یدعا سد نمرو وف
 هد هلبط بوغا رددوڅانودوس یب هساوا دوجو لذپ نراقم دوفنو لاوما هکردوب هص>

 | ردص»فرحانکرزب * دیور یناشغنتهناد هک 3 نک یدک تداب کرزپ# یک دوع ناروط
 اتو )ر دکعد هکر کن مصنع ی طرش یانعم بئاغ درفم عراضم لءفد اب ) ردکعد قلولوا
 ندیعسر ءاه مک فاک و ) هثسانعم نلعب لعاف سا دن ڈک ) لوعفم لصاف نوصم ربعك

 درفهرحا لعف هلص كب رع فاک نک )رد-کعد قاب الشغب ردص م فرح اب و ) رداد

 هلاد) للعلن فرح هک ) ردر دقم طرش باوج نک یک دنشخ) ردکعد هللا ندد نکر دبطاخم
 ر ا اد دم لا کسا ےن لعف ین )هسا ددم مادام تیقوت فرح ات )ر دکعد هب-
 ررود هلت رط ماع باطخ (تس لوصح) ردکعد شا باعد رە لیعتسم لل ءف دن ور (

 لذ ودوجو اطع همه تك-رمسا تعخزو تزعو تلود عا ) هسدالرک قلولوا اکسرکا

 | هئادو من هکمادامارب ز نوسلوا كناوارف تمعنر کاشو كناسحا "هدن قلخ هک ات هلا دوجوم

 هلهر د ورز كاسمارد هام رکو ناسحا تعف رو تحظع یلص اح )رع هن "رژ ندنآنیسهکا بوحاص

 شنصصت ر رددت ی یاساحزا یک # ردعقاو هدالعت ماعم هلو | عارم هم یتا عارصم ) ردلکد

 [ اج * هداهن تضم یارب و دنا هتخودنا ییسبار تمعن نیا نیس كولم هک درکزاغآ

 درکزاغآ ) رد هاب تفاضا همیدنیب ) ردیعج كسیلجو كسلاج هلع كءالو یک كيج

 هتخودنا ) هم >اص» فرح ا یعسد ( هلا نیس لولم ( ناب فرح هک ) یدلبا عورش

 رانا ر اځ دا بودا تاک ۳ ۳ 2 عج تادا دنا ) باغ درقم مسق نادنضام

 رد ۵ روا lS نیلصم) a ا لحالر کات لع تادا هلا هبلصا هي هحوتفم ءا ب یارب )ردکعد

 را-ثایا ظة> ئ ہد ردراشموق رددلا هداهن یر دقت مس ندیم ا نوعا صب ارح

 عورش ہنی یسل رب كرابح اصم ردت ف هب هداژ هاشروک ذء ) تیک ۳ 7 لوصح ) ردکعد

 ج هلتتنمو تجزنناز خو لاوما ردقو لدادجاو 1 ییعل) رلهاشداب یکلوایدتا تودا

 ی اباظفح وب دهلوام زالنوک رب نعد EBS نوا ت یلصم مهمو رادموخ بودا

 ناب سدوتسشس E 8 نوکیا 1 رح نزا تسد#ر د مزال قنا ,صوط.طیخد هکنرزوا

 نزاو) یسناتهانوکو )لو الوعغم كالعف ن نک )تسد *یامرد تجا توردا داتسرد
 كنهعفاواههفاو)ل لا فرح هک ) ردکعد دصق هلص كر رع فاکهاتو ۲ ) یحشرمهرمغ تک ر =

 هدنرخآ هک هلوا هک یب رعاو هلوا یر ءاه یرخآ هد. اد زامنک هک رههک هوا مول ەە ر دە

 E خب E حر ههافو هقاو) هبلوا | طل هکدلوا اه هدنلکش یگ” ر ءاه 1

 تنسددرد ) ظعح او یک اهءقاو زالوا تاتک اه نالوا س خر ۰ ید اھ هدقدلوا عج

 ادم نان" دو )یربخ شاب ردو ) ادام اهقاو)ر دکعد هدنرا سرد نانشدو) رد هدکوا

 نس هلق.رجاع بطاصدرف .عراضملءفیامرد) هیمال تفاضاوف ظقرحرد ت>اح تقورد)

 (بیکر لوصح) لکدندنامردردتتش«ندندن امردرواواهلبو نههو ارد صم هلردردکع د
 أ فارمساو یا هلا هاتوک ند کر حو یکیلاهک رد هبهد از هاشر داوو لوعم ۳3 كردت سال

 ڪڪ ی ویو ۳-5 ۶66۶۶۶2-2222

 ) ندفالتاو (



CET 

 ۱ راویلاعحا كجا روهظثداوح وارد دعا نعي راو رهعقاو هدب ر ا هکل وا عرافو مک ندفالتاو

 هک هوا رد رادیقعو ظا هکلاح تم بواوا یربسا تصرف رد هد سول هدک درا رنتدو

 رد هلددنت كيعتفا ییاع ا سی 1 : ی
 3 ۱ ۴ ۳ ۹ کر د3 ھت رح هد دلوا لوت م ادعا ندبلاجر نىس لاو ۰ دامورفو رحاع هدنحاح توو

 روحوا هلابوج ےک ۰
 هنر هدوب ےک * یجر ار ییادهکره دسر * شک نا اعر نک: کر کا * هوا * و یک نما ِک  E 3هرافا رسا تكکدتاو هدک ندا کلم نیس اوا تالام هنوجچ  N IKںی هکح ۲

 . رکا ردعقاو طرش لمف بطاحدرف»ء ع راضع لءف نك) تدحو فرحاو ) رد هتسانعم

 هص> شك ) هنسانع سان هماع ردیعج كنيماع نایماع ) العتسا فرحر ) ردکعد كسرلبا

 روشارپا هناخره ی علهاخ بحاص ارّغک ) باغ درم عراضم لاف دسر ) رد هند اععحسقو

 تدحوفرحایو )هدلد یرمغ ندیرع ردکرتشم ظفار )هلص فرحارو ) تد-وفرح اب )

 مست یه زح هسأن ماوع نالوا هدکتطاس كالامو هدکف صن تک را (تس لوصح )

 ی هن رخ یعیجابو شموک یرادقم جرب نعد قبلا روشورا چرب هبهلاخ ندهناخ كابا
 *یشییعب جا رشود هنادرب هلسدص> كنر ره كلبا میزوت هی هماع بودیا فرص هچرپ
 كفیدسلرا ندشارخو لاوءا كنس ز الوا دنه هرهبو مفتم ندنا سک چیه بولوا لیاق

 هکر دلو اقاهاشداب سر ردلک د رسه قهرورط الخ هلءهرد لڏو هلمرکو دوج قحا روااق

 دیآدرک هک * ےہ یوج كي رھزا یارک # ردکعد نيس هي:ا عج بولا ندەلخ نس

 د رقم لافتا ن لعف نات ) ردکعد نوع رد هندانعم هل هدسرع ارح # یعکز ور رهار

 كويحوح ) ند ی رها و ندیماع ره نعد كرهزا ) ردکعد نیسزالا نوت بطاخحم

 هک ) شموک یرادةهربعشر نع شموک میس)تدحو فرحا و)رد هیر) هلبا هیلصا واوو هليګف
 ر دکعد دنر خر تدح و فرح ایک )ردکعدنوکر هزوررهاکسارت) هلوا عج دیادرک) لب فرح
 عج بولا شموک یرادسقم هپرارب ندنرب ره كناد-ك ابو كنيءاع نو ( تبب لوصحم)

 بزنم ررمض اکس مه ندکلیا دوجوم لذپ یی هلوا عج هز خرپ اکس نوکر د کات نیسرنا
 ندرلنا نس نودآ نییعت لیلق یشرپ ھنن ر ره نکی زالواد هه ردق لو رلتا مهو رواوا

 رولوا لعاح ةن رخ یلکو مظع عفن اکس مهوز وا رم قلق وج هرلنا مه كسانا بلج

 | یسضهلو ( شاار ةت وید ندنر ره كناناعر نترابع كب رهزا حارش ضب ) ردکعد
 RE كهاسو كاناعر هکلب ردقوب یهجو كصیص2 هااعر هدلگو نودادر 8

 ههاس- هک ردلکد ن ) شءد رد دهاش اکا یکبدد تګ ر تیعرو هاسرب امدق ردکعد

 ندرلنا تولابص نلاص ده سو ) ردلکد ند-ْوارسا نالوا ضارنعا لحس دوحو لدب نالوا

 یسهدعاسم هانهملوا د كمالک قوس ) ردشمالروک راج هدنامز عیج تاعا لام بلج
 نالوارو ذم اهاس ضربعم حراش هک رد )رده یالک كلوا حراشادج ردوو

 لع دیس نا ل وا ح راش
 م

 ضزعم حراش

 صوصخ كنترابع شے نایماعر ه دماقمو بودا ل الدتسا هموع هلت رابع تیعرو ها٤ رب
 فرح كظافلا نالوا عقاو هدیفاوق هک هلوا مولعم ) لماف رد يا تلفغ ندا الد هماوع
 نواهدلوا رار دد 3 فرح هننکاس مت فرح هدنلبقامورردبا حالطصا یور هثسالصا ربخآ

 كتک رح نالواهدنل قام ل دی ردنکاسیورفرح هکمادام سدر دن و یسیر هک ر دص وص ۶ هفرح

 هک رد راج یفالتخا ھلوا لر هلسبس كاک لصوفرح یوراما ردنک دراج ین التخا
 ( دوش هتسهآ سفنکی ماوت زوس رک ( یعایر ) ردعقاو هد عابر وب كنيت اهفصا لاک

 وزا ت-شقن هن هج رحات )( مادرک ی مه نا نازآ ءدیدرد( دوش هتب سفن هار لد دود زا
 ردتف کیو ءاههدیعابر و رار د لصو فرح هفرح نالوا لص ه یور ( دوش هتش

  ( (TT)س (



 قک در

 | یدلاتوعدق یسوع ترضح هرکصا دنایدلبا عج بودا توعد ەتو ایدنک ی ارس ۱
 حس

) ۱6 ( 

 لصاح هليو كاب هداح وب یدعا رد هلو نالواروکذ م لوا اق 2 : ام ۲ شرب سا

 یور ءدازكلم * ' شعالکد عاطء هر هار زفتید ردئاوا 1 سند هم هز اس J ]وطن ال وا

 | نا كل امار ل - جو ره یادخ تکو دم ا سبا ققاوم هک دونک مع رد ةو

 یساذعم كراع درک ۲ مهد # مراد + هک هک ماعا هب مو مروح ات تسا دادرک کام

 هبمداز تام نی )ر دذا صا هوم الع اف مسا مب طیقاوم) ل: اهن فرح هک )یداوا اوا نایب ررکم
 عام مسا ت کم نیا كام)ردکعد شام) ردءقاو شیار ققاوم هد هست ضماردءحار

 رد هب ده و تادا نونو فلا )ته ن ددرکر دکعد شلیا هدرا درک ) ردسفاصا ها وعم

 | مراد هک: )ناي قرح هک) رد هتسانعم سسع ھل وکس كنسنا ساب ) لیلمت فرح ) |
 ۱ (بیکرت لوصح)ردلوا ناب لصهمیلامعتسا کل ءاکت ا اس مد اظ مو ملقاص
 لیصاح) ید رات روب ن زو ندنظعوو دت یو ) ند زوسو لرب دن یب سل هداژ تال
  هتکلم و سلامت هها یدد رز ی یآر تعصت واریز یداواروص عب

 نابساب) ےلیا ماعناو ناسحاو لذب هقلخو می مدنکب ویلا اسما مک اتر دابا هاشدا و كلام
 ۶ شبط ققاوم)میلفاص بورد 3 هوا یک مسلط توصر و4 دیک و توی او بو تک کد

 | كاله نوراق * تیب # شمزاب فلاح ءز هم میجج نازاب دومرفرج زاروارم)هرکصت نما
 ۱ یسوع تر طح نوزاه)# تشاذک و کنم اک درع ناور نیسو * تشاد ےک ا لوح س

 رد ۳ هد رس ضەب یدرتوط نیسادنرف رد و و ىم كمآلاا هيلع

 تلعقرح هک )نو ابا تەجا راک | ید ادا مرد شمژاب نی راد مر هدنحرش یرورس۔و

  قذح یساههکر ولوا ءاک هت-اعم نیسرا ردکعد قرق لز رسک كناهو كم ےجلھج)

 تعاد ))ر د هت ساتم لام ءدنوب حک ) هتساعم تد ردوا هتاح) لب رسک ك مج مج زرد لج بودا

 مولعم ید راو كأ یعب) ید رات وط ی صام لاح تباکح ھو )رد دل رد ع تشاد ی هد رار ا ؟ كوب
 هکاتقو) یدایراتنشادنرقرق و یدیلغوا ی كمال لع یسوم ترمعح نو راک کوا

 ۱ نترات ید یسوع ترمطح ههدزوس ویدزاب وص نوتلا یتاروت هر یسوم لاق یا دخ

 ۱ یدابا یقین زعاکا یلاعت ها سب) مازاب یکياک كنس هلکتا هک مال a كلام توت

 | یدیا عاصزدنوک و ما هتک مزالع هت دابع ءدابزو لارع 9 ام هلأع نامزلوا نو رادو
 ۱ یدلوا كام هام قوح هدابز هلع رطو تح ید: ا ےل ەق اییک | ج تچ رعاکا یسوع سد )

 ررههکر ید دهام ) هود شع هدتاور رپ و یدرکج هودزوب ییهلاقم كس هت رخ هکه لب وس

 س )یدرول چاو بق شع لح اتععرب رھو ھر د فصتهد>اورر و یدیامهردرب یزو كا |
 لات هها ءرک صد دنا ی دابا رتا بلک ت ادابعو لا وت هس داوا لوغنمهتعمج كلام م نورو مک قو
 | هکندروک یدالا ب سح یک كلام نوراویدراو 2تسا تاک ر ر كلامنا هکیدروس هر یسوع

 | یدرونالتآ هراج كو لرق كر هلیدنکو  یسنرب و یتاکزسب )روک مزال كمك ل ام قوج یت |
~m a تا E. 

 حاخا سمر و تاک زی سوم ےک اتق و كاك یرلسالو یدبا نوتآیرلتخرو ی رکا كنعیج

 رکا ن رداهثحاصو ء رطاتع هلکتس ںودا عح ت دا روش هزربا یادی دا مار

 لیاسما ی تقو لواو یدیدمروااونمرویناکز كلام كسرولو| باک نس هدو تح ۱

 لانا نهرا ید داکاو ید"رفج قآ نوراهیدیاراوتروعهبازرب لزوکه دابزهدنار
 كسر د م یلکوندنآن ویدلناان زاکب ںوداتدا هوس هل 4 : یسوع نسر 1 رک ۲ حلب مچ

 نوراق یتجلوا هنر یدید میلیا بودا لوب یئزوستروعس )یدیدیهرو لامر دق واکس

 ( یوم )



) ۵ ( 

 هطعو ۳ تراوح هلا ظءو هر ی ومان یدتسا لسارمسا ی ےن هرکصادنا یدلک «دیسوم

 هک سک نورما ااا ل دم یو لار هدو درو الکی اودا عور

 هرکو یب یدیدمز هپد هلشاط ی آ هاب ر اابز هک هک رو مرسک نیشان هساوا ی رط ع۱) طو تو-؟ لوب

 ید درد راجو رک> هکیز زوال" س كرل ی ردد ی دید تورو هرزوا قانا نوراق

 لات ها هدناروت مک هءرزوا 2 مس راسا یع کنار هکید روس یسوم تربّوح

 ندنس هکر دی رارفاو نیس شابا انز هتروءو نسب یدید نوراق هرکصن دارد یک ییبد روس

 كتر ود یامت هقا سد )یدید هلل وس یراقوب قاق هتروعنوراق )یدلیا تراذاو وید ردیلکوب
 یسو:ترضح یدیدو ید ردنود هفدص ندیذک یتئاسلو یدرشود تش خو فوخ هل

 هب اسوءهکیدلیام)هناکیو یدلباهدعو لامر دة ون نوراقاکبو رده ممواربمندنک د د كنوراه

 هرکصخ دنا مدیا ارتقا هئس نهاراب رپ هنولکو هنس ین مراقوق ندهالا هسا ولد مدیا ارقا نات ممر

 هرکصددلا اکی ا اّمفا ون ك دارا دام هاو دءاب ىدا ںواک همضع یس وم ترطح

 ند وراقو یدلبا تاجانمویدلبا هد هان هللاو ی دتک هرشاطن د ساخ یسو م تروح

 دیا مالساکس یاس هسا یسوما ید د و ی داک نیما لی ربج ترض ح سد ) یدلبا تیاکش

 هدن ک اله كنوراق ردءرط«هکب ر ما كنس كسر روی هنر ه مدلباروم أم هکب ر ما كنس یم را هرکه ک روی و
 نداد رروئوا هدنرزوا تخت نوار هک ید روکو  یدلک ه و راق یدنود یسوم هرحصخدنا

 یدیدریک هری هنر رسو ) ید روا هرب یتساصع یسوم سپ ) شابط هرافدصبو هراکشود
 ی دابا مما ہر داسو م یدید ما ےق بوب اره۴ ندر رس هالوراق یدلاب هر یررمس تءاس لوا

 هن عرضت م یدلشاب هعرضت هیاسو» سپ )ید هر لد هن زرد یروف یدید ینوش توب |
 لات هللا هک رونلوا تیاور یدو واو نموقو ینورافر هرکصندنا یدید توب بولنا تاقا |

 مر د دمر و ناما یدید یسوماب ن اما هرک ترداکنس نورا ر هک یدایا یو هاسوم ۱

 رصد مد ر رو ناما ندید وا نی هيلا هلید ناما هر کر ندب رکا نوح لالحو

 ود هلاق هب یدنک یتیازخولاوما یدروتاپ ر وراق یوم هکیدشودوک و تفکهنسارا لاری |
 یادخ سب )ن واب هری هدینام هک یدابا عرضت هب لا هللا یسوم ترمضح ه صادنا |

 |كهت 7 مول هر دلا ده, هص ةو( ضرال !هرا دو هام ) یدرونابهر هدنآ امیلات

 ۱ هلاخ لهج)هکز ردا هغلابم هل وش هدر یراقد زاارز رداکدرصح هلهج ردناس نک یدارم
 هاب وک مان )لیل ەت فرح هک )بئاغد رغم یصام ین لەف درمن ) زال وایربشع رشع یتیدروی |
 یدلاق ,کصاددنک نمی ) ید وق باغ درمء یصام لسعف هلی كم فاک تشاذک ) |

 نکی !یدیا راویسهنزرخو یلام هدابز ند دح ارز یداوا كالهنوراق ( تب لوصحم ) |
 لدعءدلاع ارز یدلوا ناو مشون اما رولوا مهو ندنس هص هک یدلوا بیس هنک اله لام ۱

 ردقابو هدنز زوهکاب وک یہ ) رد روهشمو روک ذم هد لد یناصوا نەپ یدوقدآوبا ه4داد و
 نیبد یدنوط هن : رخ و حکو ق رق کوب لاحیدا وا ال« نورا ساب تا وا عارم

 دارم نیبدیداوا كاله بوغا هدف نکیا راو یسهن. رخو لامیسولط هتاخ قرق كنوراقو |
 لام ردف و ردناس ی داوا ءااله بس لام كاما مالک ك قاس ارز رلد«الوا لصاو هفصم ]

 | یدلبا باسح لابا بلط یناکز کالامندنآ یسومارز ) ردلک ددا رم كد یداوا نکن راو

 | ئەل تش اذک ) یدب هر a ام تبقاع یدءایق س ) ردیکل ام ق وح هک.د روک

 | ردار لداع ناو شون ا کا هدروا * تن راکح# شلبا منم نیلیا مست هلیطما داهد هذن هئم ۱

 | ن او رش وند ر وآ كم ات دناتسرفا تس ورب الغ د وبن كم یدند رک باک یدرص یهاک راکش



 راڈم رو: ڪک ہد توا دنا هدروآ * دود تارخ هدو ددر ® ی “رات ناف تيب ك

 یر وآ ناکمفرظ هاک راکش فرظفرحرد ) ا رلابا تر رءهدحالطصااما ) ردکعد

 یضاملاحتیاک> ا یدل درک )تذحو قرح او)وآ در )راکشدیص)ت د>وفرحاو )ردکعد
 رر هح كيمو كلون كم )ئالاق لوعقم ناب ویلو ا لومفم دیصردکعدیدزرابا ردیاهدافآ

 اتسورپ ) تدحو فرحا یالغ )هل وکس كم الو یرمسنک كوم زرد لس هک رع ردکعد روت

 ردکعد رلید ردنوک باغ عجیضاملعف داد تسر د )هنسانع هدررید هوک اتسور هلصفرحاب )

 باغ د رقم عرا ضلع درواس )لبلعا فرحات ) یی رص رمضات سوراو ) ییرص لوءعفم مالغ)

 ید هگسات دا توت )تیحاص»فر > اب تا اف از هک هووعک

 1 رضتیعبو ) یک رص لو ءةم كمن کد لآ نوئاصبطاحد رم صال ەد ناف

| 1 CEE 

 ل:ةتسم ت لعف دد رک ) ریکتتفرح ابو رده ساهم تداع هدول مر ) لیلت فرحات )یر
 ح ءادتم بارخو ) ادتیم هد ااف كم فاک سنام ترورمص ندندید رک )ردکعد هیلوا

 ردارخرم > هيلع لح مع عحار د تك عات باغ دره« لیقتسم یف لوف دوشاو ) یاب

 ح  هدهاک دیصر نوکر هلد اعناورش و هکر دراشأبات 16و کو لو مر و

 دن ران ام دااح لوا نعد یدیغوت مصاحزوت اقا ید رارلبا ںایک یراکشرب هدنروط>یدنک

 یون یدیده-دآناراولوانآورشونهروتک تک اتریدردنوکهب وک ینالغوارب یداملو ز زول

 ماکحوراھاش داب هیلواتعدب و نوناقو تداعو مسرهرکصذ دوب ےک تلآ هناا هب هلا ااو تقم

 | بیس هتفایارخ ك وکو قلا ناکار یژ وت هک دلک مزال كم روذد ماعطانو نایک هدهاک د.ص

 هک رهوتسا هدو دلا لوا ناهج رد ط دایش تا ؟ دی از لاخ هج ردق نزا دەك # هيلو ۱

 هدررب یک كنولاما هنخر عب )رد هتسات هما رک هد دا للاخ * دیسر تاغ نداندرک د نور دمآ

 ثداح ین )ردکعد راغوط ندن ءاز )توش درف» عراضم لءفداز ) رد هتساتء» ناصف

 هنامزتاداهدول )رد هیم ال یفاضا هلط )هس اتعمادع اهدن وب داش ) ردهنس اعم رواوا رهاظو

 یریصواو )العتسا قرحرب ) رواوا كعد ردشکا زا ترا هدولدا) رخ تاداانو )نیسو )

 لاد هلص فرحان ن دب )لیاعت فرحات ) هتسانع«هدابز رد یعمردصمد ن )رد عج ار اظ داینب

 رد دنسانعم دح هدنون تاغ ) یدنا یدلوا نایب اهناس هل ید نا هدالصا ردلد ندهزبه

 للخواکدت ندتعدیردق وب هکرایدید رال وا سضاح هدا كناورمش ون ( بیکرت لوصحم )

 فغا ندن 3 بارخ كي وک رومعهر ید زج راد وورول وا ثداح ناصنو

 نیطالس هک هسیک رهو شمتچزا ریل وا هدناهج یداین اظ یدید ناو رش ون ) رواوا
 یذراو هتاغوو یدشریا هدحوب ےکات یدلبا هدانژ هشرزوا داد لوا یداک ندماکحو

 لداع هتیطالس ناک هرکصذ دند شار ءافلخ اهف هک هل وا مولعم ) یدلود هلیلط اند و
 ٤ ذوخ نداودع لداع ےک ر کمرلخ ابا مکح ثب رفک هک هد اواتف صءب ىح رلذلیا منم ند:الطا

 راو قاغاا هد:قالطا لات اکا نکا رفاک ناو رش ون اما نکب . راهاش دا د مالسا لها هوا |

ESED °تیعر عاب* ج زا تو دنروار * و  

 یک كنا رارد حافت هج رع الا باس ) طرش لء باغ درقم عراضم ل٠ذ د روخ )ەمال

 زراک: هدخورالوقنامالغ ) ردکعد را اهح هد وب دنروارب )تدحو فرح او )هد دشت كنافو
 هنک وک كنب مغو كحاغا هل رمسک كن رع ءا ج )ردهجار دکلم یرعوا )رد هسا تهم

 الار هلیقبرط یدعتو بصغ هاشداب ندنس هععایو خاب كنیعر رکا ( تب لوص# ) رار د
 یغاب ل وا یی را رراق> ندنکو ک نج اغا كاا لوا یرا راکت« دخ و ی

 رو مم ییاوج كلوب
 عب اطال ردذشعا

 یرورهدر

 رللوق هسر روک زیاج كع

 ( بارخ )



۳۱۵۵ 

 * میس خرم رازهشاب رکشاددنز * دراداور متس ناطاس هک هض حخبهب * زره ایا
 رد هس انعم لط هل هف لاو یرمسک ك س ےتس) ناس فرح هک ) هطروع هلیعف كنا هب

 عج عراضء لفدنز ) هنوطزاج یني هتوط دراد )ردکعد زیاج هدنو هلسیعف كناراور )
 رازه ) رد_کعدراب رکشا عج تادا نونو فلاو ) تب فرحا نایرکسشا )رارروا باف

 یناخع مرددا معقواتهدنولاما را رد هشوق ره هدول عرم) رد لس او٥ فلار دکءد كم

Eةباغ  Eهعکر رک یرومد تایآ حیس))رید هحاحد هګ رع)ربد هعوات عر  

 هطروعددع شب ید هروکزیاج هاش داب هک ییلطهچ هطروع شد (تد لوصح)رربد یلغوس

 تانک نوگاص هشرش یغواطكب یهابسویرکسع كلا هلا هل.ص# بود ا عمط یراد-ةم

 راکعس رنا۶ * ت * رواوا تزاجا هلطیلک هرکس یلطرادسقم لوا كهاشداب نعد رار دا

 راکتس ) ردکعد ز ]اق بلاغ درفم لبةتسم نن لصف دنا # رادباپ تنعاورپ دناعا#راک زور د
 ید اید او انا لصفم افباس هگت هدعاءم جردلعاو تاداهلمشفاک راک اریز)ردکعد 1ظ

 نامزراكزورەدلوب)ر دکر "فصوراکزو رد )رد هبنای یقغاضا هراکزورد) ردیلعاف دن ا
 دناء ) لکد تسن هراکزور رد تسد هیدنک قازامارب ردکعد ینامزنماراب رد هنعاتعم

eزالاق نامزد ودهعد ملا (تب لوصح) رد هی اب یفاضا هراداب) ردتتعا  

 یاب و تباث تهل هدر ز وا كلا نکلو هسلا زا اف یاب رد رک بوج وک ند اد نوکر ی

 ردپا اعددب و ن رقن اکا ههزدشبا ےکرھ نفاصواو جیابق یصاح رولاق رارفرو دۇ و
 راج ق اوا فاضم هتفص فوصوم هد.ہراف)راث ابا طخ رادید ر دیکر فصو یراکقس)
 تاک جدا ا دشار ی هاع ۶ تااکح# کلش a راف كسرف زاد بعراشن لک

 یادخ هک رھدلا هتفگ کات > لودزام> ید: ک نادانآ اطا یخ رخ اب عطف رب

 E یا هه تسدب قلخ لدا دراز ابار 4
 تعرناخ) ناس فرح هک ) لوعفم تاداارو) تدحو فرح اب لماع ٭ درارب ش اکزورزا
 لی فرح ات )یس ات لو قم بارخو)یلوالوعفمهاخ كندرک ) تیاکح فرح ا یدرک )دم ال
 لوا لوععء ۵-: رخ لدنک) رد هنسانههروم»» هلا دود فلا ناداا) هي ال ناطاس دن خر

 هک رغ) نا فرح هک ) نلعاف دن کر دلاح امکح لوةزاربخ یب) یسیناث لوعفم ناداناو)
 لء درازا ) لوعفم تادا ارار یلاءت ) یدنلوا نایارا رم هکتنیدیا هک سکر ه هدناصا

 ندح وف رحاو )ەي ءال قلخ لد) لاد فرحات) ردکعد هدب کا هدنو باغ درفم لیقتسم

 تعدو) حرص لوععء قلخ لد لدرا ) هلص فرح اب تسد ) رد هام قول یا
 تادا قاچ )وا هد تلوا دم ام قلوا بک ع نھ تاسه ) یک مص رغ

 ]سه و هلاو> هلي كمف اک دراک ) حجار هلءاع باغ رعع یو العتسافرحرب ) لوق

 ظفار امد ) لیلعت فرح ات ) یخ مع رغ یورو یک رص لوعفم قلخ ) ردکعد ردیا

 هلکوک و یلیصاردکرتشم هن هجا وا یم تو ردهثساشعم )اله دکل وا :د رعهدّتس معلب رعر دکز شم

 یک مع رغ راکز ءرزاو ) یک سد لوءةمرامد) ردکءدهرافح هد لوند رارب) هد ماقا

 كهاشدا کم ہتڈوا یلماع ااظرب (بیک رت لو۔د۶) رددرار راکزورزا شرامد مالکر ید

 امکحیدردیا بابو بارخ هلاظیب را هناخ كناباعر نوجا ثلیا نادابآورو مهم یتسهسنب رخ
 طه لا هللا هک ھسوک رهردراشع دهکیدر دیا هل وند عج یییدلواربخ یب ندناوقالهعو

 ینلکوک ند قر لع لوا مه یلاع: هللا نوه روتکهلا ناکوک فول نر هلو | ببس هنبضو

 یرورسو یلعدرس نادر
 یاکدر

 ییاصا ند راک زور مکان رہا هلاو> و امام هند ر زوا قوام ییدلبا 7 هکر ونک هلا

 ( سر ( ۲۳۷ )



CIETY 

 یذاورازآهدنصوصخ كنيلاءت یادخ هک هلوا مول-ءم)هیلیا كاله ینا یعب ہرا ج نکو کو

 ٽيوععو نزاع بج وتم هل اس و اع از دفن رشءاضر هکلب ردلاسحو متعافحو

 نازوسشذآ # رنتسلد دود دنک# دا دنوسایدن کن نازوسشآ * تد # ردعانک ندقاوا هکر ه ( ەد 9 ضا

ESI NSEیچفاب هد رارب ییک كلوب ندندیزوس رد کعد نافش ارد  
 كارزو هل.عف كمع ءابو و هلص فرح ا )رد هنا ۰ یج ردو هروک هی هتشس و شار ړل وا
 مد دةم لدنك ها قلعتم هدند ؟ نادساب ) ر راه نوا كەك دزوک ز واب رد ابن یراکد د ردوو تحاح هلل واتشاک

 ریس *)یلعافلدنکو) هی ال لددود) شاو د زسر کف ید رد لومفم لدنك: )رد لوعقم عبط
 عا هد تنش تفاح و هصعو عو تاکشر دک شم هل هل وکسكنسو ی ص لود تم

 وا د وراد د سیر دکع دلدرد دمدردردتیسآ تادا 1 فيو فض

 هلرشفرب هکر یراک لواو لاح لوا هدن ۰ شنا عقاب (تیب لوصحم) رد کید فیحتو
eیساعد د و یهآ یکید جک ناک وک مولطع نیکو عربا یبلق راس ا  

 گنکیدلبا رک ذلاب  صیصخت ىدا a ترضح) ربا هدو نازوس شن 5آ یر :یکدلیا

 ضءب) رد هدانز هلا هوجو ندنااس ناار ا یسادرج هدنغ دنا ]کلا یسهتکن

 ىلع دیس نادر

 با یا سونسغا تواوا هر زوا ترفو کالا زو هدراد سە 5 هوا و نخ شعد حار دن رس ر یدل ییشعاص یا

 هساقوط شاا ینرحندنجوار كارد ر هکر زدیا ادب دادعتساو تااح رب ندنرارح تدش | را تسرب رک *زب رپ ۹

 د تعرسو تراشا 51 هل وش ترصحب) رول والوک بولان م اا دلا دقرط | ار هل د بناص لاح

 هک رداکد : ىح > شءدردو یوهحو كَ کیدتعا رک ذلاب صیصخح یدادس ) ردشعا تاک

 طا رالبا ناب هلبهلم نازوس ) ردتفرواوب یدادعتساو رک تانابن ییجب

 نام درخ قاب و رغ ناروا کو تسوش لوح هجرورسدبوک هم را
 یراتفاضا هنائاویحو هبهلج ) ادنیمورد هتسانعم سد ررورمس * رد مد رم ریشزا هبررابرخ
 هدنو كسکا £ )ردهن سانعم نالسرا هلا هلوهحم ءان هدنوب ربش) ادت مربخ تسرش) ردراهیەال

 تفاضا هناروناج) دیک ات فرح نونو ) تبس فرحا و ) لیضفت تادارتو) ردکعدقلا
 هلک كوا ورواری ز )ردکعد لناج هلوکس كنونرون اج ) رد-تغاضا هندوصوم كص

 نادنمدرخ قافتا)قلدتم هربخ لک تبح اص ء فرح( )مج تادا وو فااو) ردتستادا

 رد- < صور راب ) بای رب راب رخ ) ردکعد هلیق د القع رد تفاضا ةا رد صء
 یمکج لوب ینمد یجب رونک كود راب )ردکو ب هدنون راپ ) هنسانعم كقلبا هل كناب ندندیرب

 هک )ردکعد كيهب ) ادیمر رارخ) شعالغ اف .کندفاقغا لاوحا ندا ذخا ندندرب یر)

 ادتسمربخو هینابردمد ممرش) ردهقاوزا هنبرپ هک هد ده" ضعب رد هنسانعم هیلنطفت نم
 اا هرس گو دف هدنلادار ز هل ف كالاد ندند رد رد کر فصورد مد رو)

 ردنالسرا یرادرمسو یاب و یسدرو یرورس کكناناوی> عج هک رارید ( بیکرت لوصحم)

 یمکج لو هل-قافتا القعو رد هلباو قجا 2-4اغ رخ اریزر د رخ یغرقاطا لا كرللناج و
 * یواشم *ردلباق یاد تا هروما هت ار ز ردزبوغ رو رل وة موره ندرمش 9 مدارح

 یناک در
 یرورسو لع دیسنا در

 لعدیسنادر

 یناک و یرورسو

E E oهداصا رخ نکس و تسر رع دشک یمھر اب  

 ۱ ندتفاضانوحم | نزو ترور هاب نعل ندنا-قیفاضا هتفص كذوص ود یدنانیکسهرخ

 1 لامعتسا هل. دح لر دصم ءا ماعا نکیلر دص» ندناب لیفت رد رمغهدناصارمم) یدلوا كف

 لعفدنک)ردرار سا تیادا i ی ؟كيوب ییو)دیکأت فرح اه یک 233 ۱لع:تادا نوح)ردیا

 AEA یش راب و یرب> یددرامو ادم کت دگر اه درفء عراض»

 اے ا ا |

 ) مدعم (



) ۱۵۷ ( 

 ردوک ا E رکج كو هکنوحاماروع6*ندص. مش فو رودندردو مه

 ندنالسرا نوه! داوا لب و همانا ندنمج ضع! ن زکیالارداو " رک ی هلو ین! ردزنع

 اکا نارخو )ادبم ناواک * رازآ مد رھ نایمداز هب# رادر راب نارضوناواک## ردرک اوزعا
 یف كاب ندنه رادرب ردیپیکرت ا زا ) رد هاب تفاضاهرا دررا ) فوطعم

 دیار صفت ۰ نعهدنو هدرفء ءاز )كن هب) رددا رم یج روتو ؟ اما ردکعد یجددلافلو تول بس

 رازآ مدرع )رد هاب , تفاضاهرازآ مد ره )ردخاوا طقاس ءرمه هلاصو نایهدآ )رد هستم

 لو صص )رد امر < ینانعارمصمیذومی یدل یی دحام د مندن دیرازا ارد یییکر فصو

 شک راب نعل ردگب ندنرللغوا مدار 1اظ ندا - بودن ناشر زر

 چ ھوراویرا هلان هم ارز EL کش رطاخو رازالد راواک یش ۲ نودرکو راراج

 ۳1 وج نیرلت داضا نهد نيالا تفاضا i ص RT هرادرراب یتارخ ) ردة وب یراررب |

 درم *هلج یب ەق طا روک ذم جش ترضح ) شعا بهذم بحاصر دقشاب هدي سر او نیابا

 عامذزا فرط ار كالم * رروب بودا عورش هبهیاکحلصا هنن ه NT ؟ذ هلیشرط

 لوعفم تادا ارار كلم * تشکب تبوقع عاونابو سدیشک هه کشد ش مواععوا قالخا

 ردیعج كن ەي” ذ ع امذ)تدحو فرح ابو ) رد ه٤ 1 هد صعب هدو رژ هعق كنار و كل اطفرط (

 یدیاهو*ذقالخاهدنلصار دتفاضا هنفوصوم كتفص یفاضا هقالخا ) رد هنسانعم همومذم

 شدیشک) رد هسا ڪم باذع رعکشو ( هلص یفرحاب هی کشب )رد دره ال ىدە یدبا هیناس

 ردعحار هلاط لم م رعع نیشو )رعد عجار هک هکلم مار یلعاف باغ در 5 ع راضم لعف ه

 رادقمر هه اشدار د( بی 1 ر لوص)یدلید ت٤ 1 :)ردهیمال توّهع عاو راسا (

 یدلکا یلظو افج یکیدلبا هلاع قاخ ینعب ) یدلوا مولعم ن دنرا هيد قالخا كراج لماع

 لصاح + دهط # كاله یتا هلباذع قاصاوت وع عاوئاو یدکح هب ہھکشا ییآ

r 1دود لاو )و ناطط یا [  

 یب وجو ) یلوعفم مدقم كن وجو) هیمال ناکدن رطاخ ) تیقوت فرح ان )رب مدسقم
 نددت سج ار ز) شاب وس طاق رادبد ند نتج ندندیوج ردطاخ درفم عراضم لو
 یرخ اوا لر دا صم هد سران هک هلوا موا هه )زالو | قشم هنسا یر ندا وهم مسا هل یصام لو

 روناواذخا ندناتاقتنم عج هسرولوا اب یلبقام كلادو ) ردلادابو ردات یلیقام كنوو) ردئوت

 یاد لوشو ند ر دصع لات نعد )ند رداصء نالوا هدنروص یکاوا اما ) هلدرطم سابق

 هند یرمغ ندلوعم مسا هلرضام ندرلنا یک ندوو ندشالث. ) هیلوااب ییدام هک ندردص»

Eزا!وایعاعیسهنسدح* رولوا ی ا قم تاق سم عیج هج دیا طض  

 لصاح یساضر كهاشداب ر ( تسلوصح )ربدتف لرک كمرو تخابر رادقمرب هر کد یت هد )

 كنسااعرو ارق فو كن زالو هک مادام ےہ 3 زالوا دوش و یار ,ندنس هاشداب ر ییعب ۳

 هکمادام هکرد ررقء ر N بولا تیاعر ی راز طاخ یع) هنا نرارطاخ ۱

 لدع هفلخ بولوا رتسک دادو نیسهیلوا رور, تیعرو نیسهلیا تو نرارطاخ كلارقف |ا

 ه یهانهش یاطعو یهاشداپ یاضر س ) زالوا یضار ندنس هاشداب هما نیسهیم رتسوک

 # دشخح وتر یادخ هک یهاوخ#*رواواربس» هلبادادو لدعهیارقفواناعرر دن رهب قاوارهظم

 نص طرا ی انعم بطاحم درتم ع را ضم لەف یهاوخ ٭ یی وکن نک یادخ قلخ اب 1

 درع« عرا اض۰لءفدشح) العتسا قرح ر )ادم یادخ ) ناي فرح هک ) ردکعد نیس راد ۱ ۱

 9 ب۳
 ا ت

 مور ۶ءندکاردا مہ کج رکانیکسم رخ (تد لوص ( رد رع للعم ۵. 5 ؟هلچ و یوم م لوم

 یلکتنودرک

3 

 یاکدر
 یفاک و یو لبعدیس نادر

 تا ام

 رداص هزا تاعتسم ناسدر

 هم



(1A) 

 رد یهاوخلو ء۵ a سا ههلجو ردا دیمریخ هیلعد “هلو رع دن عجار هیادخییعاو باغ

 ءابو )دیلصا یلوا ءانیبوکت ) رد هنسان»۰ قولخ هد رار یک ك نوب قلخ هیم الا دخ قلخ )هل فرحاب
 هیلبانارفغو تجراکسیلاعت هللا هک نیسبمرتسا ( تد لوص ۶ع ) ردکعدتالما رده رد صم ینا

 رکاو ناسنارکا هنفولخم كنادخ كس رلید نکیدابا ترفغمو تج یم اکسیاءت یادخ ند )
 ندين هک هلوا مواعم) نوس هکر سا نس هللا لادن هک هکر سا یتاقولحم نس عب )هلا ثالناردرمغ
 هدنوب رواک دد یعراضم هلی كلانعم یکناو هدننس كکرسا هلغم الشغب ردکرنشم یردصم

 ( یعابر )شابا رک ذهدیعابررپ مایخ هک :ردفدا مم هلل داش و ندوشخ هکر د هنسانءم كکر سا

 تسین ت دنعاطب رکا شزر ءا )(تسهرا غانذفم ور هجز یصاع)(تسهرکی ع رکو یعرکو ت براد
 تب سپ )ردکعد كسردبا نارفغوتجررکآیشخم# رکا (تسهرک, ین کاخ صههرد)مرک
 ندنردصندوش ردعتشمندنردصم ن دیش دشح هرز واه دع اقر« کولی ده دند كق اش

 رولکداشڪګ عراضم ندندیاشح و ردق وا هدنلبقام كالاد ارز ردقوب یلاعحا قل وا قاسم

 ردتفردنداا طخ شا یرلکدید ردندنردصم ندوشخ دشخم اموع حارشسب ) نک دش
 مواظم نعي )شهروک ٍرط رد ی کر فصو ۱ ناکدید مس زا یکی#

 یدلیا رو مندا ن )یدک تش ذکب )ردعجار هل وتعملم ام یرمعص وا تر

 a :هعتسه لاحو یدارخوا هذنسوآ تالوتقملماع یسا رب كرام واظم ( بیکرت لوصح )یدیدو

 ناد رش لا ددر ت 8 J # دراد یصن :موزاب توفوک ر ھە * ET یدد تودیا ر ظذ

 یدیاهک سکر هہدناصا هکر ه ) ردرظان هثلعف دروخ ) دبا عارصم فرح هن*# فاذکی

 فرحاب ) کنت فرح ابو تدحو فرحابیبصنم ) هیمالو زاب توق ) یدایا رورهارا زم هک تن
 ردکعد هپ باید رقم عراض«لءفدروخت )ھاسا اعم طا و ٩ ) هم لغو رهق تئطاس )تم و

 هر قاباو تقم هلا یازو ی كم فاک فاذک E هال نامد مع لام)

 وزا نوق هک كن هسوکر ھه د هل وا ( تس لوصحم ) علاضو هد وهب یني ) ردکعد

 لام كلاع قاخ هل طا آو هلا هلغو رهذ هل وا یبص) :مراب و یبصام توّو یسهرهاق توو

 نوکر E یدو یلعاح )هبا لکا هر عباضو هجو بو تغمو ناکیار )هیلءاذخا

 ندرورذقاع ناوت * هلا رکح نیس رحو افحو نیسالب یا ) رولک ندننروب بوم ەد ا مه

 ردعسا هنسانعم تردقو ناکما ناوت * فاتردنا د ریکب نوحدزدب مکشلو * تشردناونعسا

 هثسانعهواک رد ر رغوب هلمال نوکسو ید كل هل ءاح قاحو ) ا قفرحاب) د.٥ هدر و رف

 ك.ءالو ی ےف كناب رارید عل اب دم رع هک هنسانعم قت وب نددرب هل او رف ردنک يم ظل درز

 8 597 طر اقر مد در رد مظع ەچ رع ردکک هل سر واونا ونهسا هلن وک

 هفتم ول و لود ەل )هلا St سانعم یربا هالو هلیوکس كنش نشو هل را هكنارو كالاد

 ك: شم iu) ) كاردتسا تادا یو ( هل رسک كبش "شو ی 4ف اح رار بد نشحاک ا ھر < 0

 I فرحاب ) ۳ كنابراربد نطد هج رع هک ردکعد نرف لعد كداک و ی

 هلی كن هم ءاخ زرد قرخ ) هج رع ردکعد دار هلی كنارو ردتفا هرمهکو هکق كالا د
 هلوط هنسانعم لو« ل بم باغ درفهعراضملعف دریک )دیک ات فرحاب )لیلعت تادانوح )

 هغو یکک كوو یراازاغوب ( تب لوصح )راربد هرسهج رعردکب وک فال )رولوا كعد

 دهیم ک نوک 4 هدور نع! )هک ات بولنوطهدکبوکر اتر یترقاما )ردنکمیسغو ن ەد )ردرداق

 هلوادا ره یسانهع بکر تندندرورفو ) هلوا هنسانعهزا یساب قلك هکر دز اجو ردیاررمٌطهمکش
 ردن ۲« كمروج ندزغوب کوک یریا ( تب لوصح سب )هنسانعم كمروک كليا هغ اشا نب

TRS UE TEE TTR,سس  

 ( ابا )

۱ 



) ۱:۹ ( 

 * تیاکح * ردا لاله یبحاص ینیعب )رات ر ینرق هیعمنک هفاشا ب ولت وط هدکب وک اما
 هاکندوخابار كن ۳۳۳ ما لا اد ورددزیلاصرسرب یکنسک دننک تیاکحارب ۷۳ مد رھ

 ردییگر /فصورازا مد رع* درک شءاجردو تفر ؟مشخ یرکشانآرب كلههک تقوا تشاد

 هیمالی ل اصر )تدحوفرحایکس ) تراوءهم فرحارو ) تدحو فر>او )ندن درازآ

 دون ) دیه ال ماقتنا لا ) صیص# فرحارو )ردطاصروکذم دام شاورد )تدحوفرحان

 یان-«نیدد یدا طف> ) ید ردا ظفح تشاد ی هک: ) لوعدم تاداارار كنس )یداقو

 تفصطبارابو ) نافرح هک )تدحوفرح ایقو )ردنوجاتناغءاهت ات )شریو وطنم
 تفرک ) ردکعد بضف ملا نیشنوکسو یصق كااخمشخ ) تبسا فرحا یرک ڈا )اد تیم ثالء)
 یک رم ربغو مشخ یک رص لوعفمو ربع عجار هکلم هدننه ىلعاف بئاغدرفم یضاملعف

 هرازآ مد ره رب نیشو )ردکعد نادنز رد ءاحرد ) ردادتیم ربخ هیلعف *هلجو یرکشا نآرب
 هنشاب كلاصر هکر اردا تیاکح یبیذوم یجدجا نادذارب ( بیکرت لو دع )ر هج ار
 ااو هکیدالوق هاشداب ارز E لاح ه-اقعنا كلا صشبورهیدروا شاطر
 یشاط ییبدروا هنغاب عب ادا ص هیدن رخ اط یدمالآ شیک ندنا سد یدا ی اص

 28 هف و3 بودیا م ن کا رازآ مد سه ل وا هاشداب كد هتفو لوش یدردیا ام

 یسکوت ENN سرس رب كنس ناو ا شا و رد * هوت دیا سدح هنادز نعد

 نهرمسرپ مرا نالفرد 2 ا وا ره ساو راو عالف نمت منفک یدزارح رم مس تاس ناو

 مد.دتماح رد هک نون کا مدرک ی هدد دلا تعاحزا هابزا تک یدوباک تدم نیدنچ ت تەك یدز

 شیورد( بیکرت لوضع )یدرک هلادنزنعب )یدرک یرجا دمآرد * مدرفس تون تصزف
 یدد لاط یدروا ینا ) یدنا هتشاب كل ظ یساط ییدابا ظفحلواو یدر ۳ ناتو اص

 لدروا شاطەعاب کالا ی کی دیدشیورد لدروا نوع هما یشاطوبو نیسوک نس

 نامزوتدم ردق و ید درزآ مد رص كلدروا هعماب ےن 2 هد رات نالف هکر.شاط لوا شاطو و

 هاح ق AONE ندکرهاق توقو كبد: كن یابد رب هد

 هرات رو ناسا دو القع هکم دلب نی عصر د مدلو هدنادزو

 تدحوفرحا و )زرسهالارس )قيال از س )ند فص وت فرح ان*راتخادند رک عا نالفاع

 نیسهروک هدن ول ندندشب رد.طاد رفم عراضم لعف ىح )ليل ەت فرحو> )لوعةءتاداارو)

 ینا ردیح اصهو ن رق راو ردالود تخم رد داوا 3 فصو راث 2 )ردکءد

 هاچ و یسنات لوععم راتخاو لوا لو اون درک ۳ و ادتمنالقاع) ردکعد را هزیدک ۱

 دنعلودو رات هک ییهیک لوبقانو لوعفم انو لها ان.( تس لوصح ) ردا دّتیم ربخ هل دف

 نیاجما الع نیس هروک رادتقالا یوق هلهجو رهو راباکا تلود نهب نیس هروک دنتداعو
 یکی ورف سو ینلوا لس اکا ب ویلا لدا هلکناو ن ویلیا هلام هراوم* اتو اسان
 ییاضرو Ek كوا لقاع هدنس رلب دابا هلون رالفاع ىنعإ هص>ندهصق ) رلدلبا راتخا

 اید رلید با میلست یی را راتخا هیازمسان لوا رالقاع یاس كن عارصع لبا رابتخا

 فرح نوج * "رمتسیربک ک هک هنآ نادا # "من هدنرد نخان یرادنوچ * رلشاب وس ازا
 ردق و فار هک وج ییعا نيس زاغوط 5 بط 2 دروم لعد ق د لعق یرادن ) للود

 ندند رد رداعاف مس هدنرد رد هاب یفاضا ههدنردردفنرط هلی كاخ نخا )ردکعد

 ىلع دس نادر
۰ 

 ېو یرورسو

 روو ددشو هدنراتفل ۱ 3 ردنوګا نڙزو ترور دید شر هدارو راش هارو هعقودلاد

 تیحاصم فرحا ( ردکعد ES لا ۲ وه یاب " ۳ د یدنا وا نام لصفم اقا ۳ هک

 سس ea e TTF ٍ_»__ _---_»_--- _ __ __سس___ سد

 و (۳۸)



 یناکو ید ر

 یلع دیس نادر

 یرورس در

) ۱۰۰ ( 

 هک )هب هند رب یک ناشو لاحالثم هردعمرپ ردناشا مسانآ )ر دکعدرزمارابردیعج ٌلد نادب)

 ردترابع ندیلک كرت هرب یک كنوباما ردکعد ككا هدنفل هلیصف كيرع فاك مک ) ناب فرح
 نیس هءوط مه نع نیس هینوط بطاخحدرفع عراضع لوف یربک ) هتساتعم كمال ج نعي

 ربغنادبابو ) یګ رص لوعفم كنبربک ک )ەتسانەھ دانعردعسا هلی را هرمسک كنانو كنرس ریتس )
 هر هطراعء دل صح ید ردقو كغ ان رط یاری ناک کو 9 وح ) تاب ل وصح ) یح نا

 دائع و ارتس می هل را راب هکر دکب لوا نیساکد رداق هب هلاقمو هتم وا ەم یلصاح هاداح و

 عارمعم ) نیس ابلوا هر زوا توادعو تم وصخ چ هلرا راک دپ و ه-اط ینعی نیس هی
 لاظونیید نیس هت وط زا یدانعو 'رتس هل رال وة قانو هل را نهارا هک كبل وا نسا عم كونا
 شک هدنوب ار ز راش اب وس کنیید نیس ها هلداحم و تم وصخ قاق وج هل راراکدبو

 هکر ه ٭ درک هح رار دوخ ںییس دعاس * درک هګیو زاب دالوپاب هکر ه * ردنف ردرابع ندمدع

 هد تالج هل میاد الوب )تبحاصمفرحاب )یدنلوا ناب رر مذکتردهکسک ره یر دقت

 وزابدالوب ) هلب راهصق كفاکو كلاذ را رید رکذ هج رع رارید دالوف هان بودیا ب: رعت رارید
 هدزرب ېک كلوب یعسر یاه هک: ) ردغاک ندنوق لاک ردکعد یل و زاب كلج ردییکر فصو
 كد رک هد رلددلنا صیص2م هذمرپ شب هباه هرکص رارد هند ره ارز ردیاهدافا صیص#

 ردهینا یتفأاضا هنیوس ردکلب هلیرمسک كيع دعاس ) ىع رس« ریغدالوپ ابویحشرص لوءفم

 خر هر ) صیصح فرحارو ) ردهیءال تفاضاهدوخ رددیک فرح نونو ت فرحاب

 یللاو لد رد ردا هدافا نحاسنعم صرصخ و تاس ی رءاه و ردکعد ما هل عف كار

 دالوپ هک هسک ره ( تب لوص# )یتسینات لوعقم هرو ) یوالوءملدرک دعاس ) ردکعد
 ندنه وصخ هلا صع یر و ز ییصاح یدتوط یی یدابا ههب هلیلتوق یل وق نمد هلیاوزاب
 نی رادسیدنک ینع یدلبا اندردو هدیحنر کلب ضا وولزانیک شعوک كنبدنکر دتاک

 * راکزور ددل شتسداتشاب * ردکعد رواوا روضحم: هتساا نیلا تموصخ ملا را ول ءا توا

 هد,هاش ناوید هکتت ردکعد هلباربص هدن ر هره زو ر شاب * رار شرف ناتسود ماکب سب

 نک ساب ینامز )( ناجو لع و ربص یاج هچ ناب۶# یس رم لد رد وت ( تدب ) رد-هقاو
 نیید لوا هرزوا تالاحو نیبد ساب شوءاخو یاب رضاح هدنو سد ( اراج مکی اخ نام رحا
 یر شتسد ) هنسانعم یلاردلوعا تاغ ءاهعا ات ) شعا لفاف ندحالطصا روک ذم

 مده تعدو ) یبعاف راکزور ) ردکءد هیلغاب لیفتسم لعق ددان ) ردءحار ه و زا دالوب

 یک كنون نداب ) هیمال ناتسد ماکب ) هژرماسنوم هرکصا دنا رد يقو تادا هدنو سا ىل و

 كابغو نی كم فد  ردکعد هج دارم ل رلتس هد رونا وا بعد هلکعد هج هدیکرت هدرار

 رار ) رد بک باس ربع نیش راربد هنګا كنیکم دابو قتسفو قدنفو كالباو یی هلی وکس

 هنسا:ههروتک ندندراردمالعف هکندرا هارب ردنک م ) ردکعد راقح بطاح درة رمال ەق

 هبا۶ب لار اکر وزر اک زور كلاظ ل روزو یوق نهب كنو زاد الور وک ذم ےک ات لیاربص (تبیلوصح)
 بوکنم ینا راذک هثراکزوریلیعاح هجدالیاذو راوخ بروشودینآند هب رو بص عا

 ۳۹ نک ندککوک راقح سال ندنس هد هح دا رع كراسود هرکصا دلا لا ريص هدا

 ۴ تیاکح # ردشلوا قوس هليقب رط ماع باطخ تي ) لکندنفح بولا ث اعلا هركصندلا

 هل دندش قفتع نالوب هاکح ةفناط دوبل هجوم نارکذ *داعا هکد وب لئاه یط ره ءامزا ار یکی

 فردا یط رم * دوب فوصوم تفص ندنګع هک ی دا "هرهز رکمتسدن یباود ارد ردن رھ

 ردتفاضا هردصم كرد ص» رکذ *داعا ) تفص طبار فرح هک ) ج روق لئاه ) تدحو

 ) هداعا (



) ۵1 ) 

 را رکن هدرار یک كنوناما ردکمر دود هدنخا ند واو ف وجاردردصم ندا لاعفاهداعا)

 هکیدل وا رکذ هرکرب ل هض مکر ااا ض ارعا همش نرمضح هد کرت و رد داره

 2 59 هلوارکدتسه یرارکت هک,دملکا تهارکر ندنرکذ لاه ظفلو هیلوا هج ره یس هداعا

 هل. رظ مشنو فاود دیمالو ها یراتفاضا نانو اک هشلاط ) رد هیمال یفارضا هنآ
 رد ر كناراد ن ردنکس اکر دشا الا ندا ءا کح کرد هنامارف د تکلع نانو)

 نی رد ا ناکات ییلوععم یانعم ییدلبا تاالد كنارماردرد ن حل ناس فرح هک)

 هدتناب لرکح هک دوا هرهز ) اثتسا تادارکم) رہ "فرحاب یاود) ردلکدداز نوعا ظا

 رد |هدافا ص ص هدررب یک كنو ید ءاه هدنرخآ كنهرهز) زربد هرا ره هر عر واوا

 ےک رد قول یدوا كرت ) هدنسانعم لاخرواوا هاکردکءد بوسام هی وغا رد وشارهز ارز

 د راد ناکو مت ) ( تا مس ود هکمرادن هرهز ( تا )ر روب رعاش هکتن رد دراد هرهز

 ظاقلا نالوالمعتسم هدیسراوو هد رع یهرهز نالوا هدنسان»ء دوا حارس ضءب (وتیورا

 لعل ندح اه راع یفدلوا لمعتس هدهب رع تاغاو شاید طاع بو دیانط ند که

 تدحوقرحایو)ردهبءال یفاضا همدآ)ردوب ناشاو ماننددح و هدنا هک شاباارنفا بولا

 نیعم رغد دعر دل د هبا نک طافل هد و ندنح تیحاصم فرح ان دنحم) تفص طبار فرح هک)

 ندرلهاشداب (بیکرت لوصحم) ردکع دهلوا ۰ هد وب باغ درفم عرا كم ل 5-۱ دون )رددارم

 قکا ب و روتک هلدر ارکت ینا نعد كمر دنود ین کد کبد اراو یر و ر ودرپ كر

 هص موا هکر لبد ر دکر رن رازوسو رلیدلوا قفنم نانو :امکح هع اطردلکد لوقعع و هجوم

 نا نب رلتفصو هلوا فوصوم هلنفص دهن و مدآر الا ردقواودو جالعمیه

 ٭ دنا هک امکح ےک تفصناد دنتعاب یرسل ناعهد دارد ؟ بلط د ورق ال. # رلددلیا

 E اغوایکا E تدحوا یری رد هنسان :.ء یک او یلبرکن اقعد )

 یتالخوا یع کاو لب ہوکر رلیذابا بلط یدروچ هاشداب تیک و لوس 0 نالغوار

 نا رڪ ی تموت و دناوخت شردامو رد, کالم ٭ EE ک> ےک ھل راذفص لوارليداوب

 ءاشدان : سن "ی 5" یار نحر ت ا ا یشوخ هکداد یونو د یضاقو د ادرک دونشوخ

 (بیکرت لوصع ) شاک نوعا تفا طا هزمهو رد ردص» فرحان هد قمالس ٭ دشاباور

 یدابا دونشوخ هلم س ۳ ةیودحی بودا توعد ےاناو یسانا كرمسد ناههد هاشداب

 نداناعر نوهتیثاعو تو كن امز .اشداب هک. در ویوتف د یطاقو یدلبای یو نا

 ور یک درگ و تک صڈ دالح * ود رد ز ای اهر كلبا لاله بوک د ن اف یو

 یوز و نالضوا یدانا دصق ایا لتف نلغوا دالج ینعد * دیدن و درک ن اعا یوس

 ندي ف توردنودهکوک ینوزوب ب واوا دیماا ندیا ES ۹ و یدلبا ه:ناح ناعسآ

 یدید نودبالاّوس هنالغوا هاشداب *تسا هدنخیاج هج تااحن رد تفک تل. * یدلوک

 رد قجالوا توهم توشاشو ارز ردیرب كل هلو ڪک هز هدنلاح لتف یعل هد تاجو

 یوتف ماتشکب یماقو دندربس ر د نوجا ع اند ماطح تلعب رد اموردپ نونکادتهاوخ
 (تکر لوضع ) مرا دنیهانپ یاعت یادخ رحم داد نم كل العرد شو وخ ته ناط اسو داد

 نوح راقدلوا قیقشو میحررلذا یه! رد هن ر رداموردب یرزان كدالوا یدسا نالغوا

 نع را رولوا ھا رم هب یعاق ریدعت رهد رلّذوا یس اوعد هل-ءرمو را رکج ن را هویشو زان

 یدادولدعو رردبا احر ندعرش لها یا لظمفد تودا قح یارحا هل صااو لدع
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 ناهاشداب زا دادو دآ در یطاف ساد یوعدو , دشاب ردا زار نادنز رفزا ت تاک ر مە #

 ی“ در

 لع دیس ناد 9



 دعا ۳

 هیس

 یی دیس نا در

 یرورسدر

 هروک هم هنارمهذ نط +

 ز رد ر دیللوا رج
 عباطال

) ۱۵۲ ( 

 یعیچكرلنوب راردلباه!هرلنارآ هسروک اة ندرا غا بودا نع ر درله اش داب یدادبولظعةدو

 مدلو ۲ ودیابارفتسا یھ او راک و بواپ ق ةع یتسالوا فات مد وجو درب قولو فرط رمد > ےب

 7 ماچ د نمعل ] مو ) نوعا ايد تاساو عام مرداموردپ هسذا هدلاح یکی دع

 مب یادوحو توک ید: كەاشدابو یردابام گر هک الهبورپ ویو۰ -و مات یاقو راد رپ واضر

 یلاعت > بولو ا سوپ أم ن دن س لج كرلنوب س رول ہداتف من ینایح ثءاب بوی کا هدک اله

 ۲۳۳۶ * ربا یون لوا یدالط مهاتو داو رهاک دما یر ندنانج |
 تن . رلاش »*تقو كواهدیو شب * اد ھاو وابشدزا شده * دان رفتنسدز مروآرب هک شدب

 دا رف)باطخ رعطات تنس دز)ر دکعد مروت کو مراةجمروآ ارب) ءا عک دعا هک و )راج ی لوا

 EO هالوت شاب ) ا تادا مه)یح سصرمغ تاس دزو ) یو رە لوعءمكمروار

 ا داد)ردهدحو ياکتم ,عراضملءف هاو" )رد ەل وب

 دان رف دیک ندکلا كنس نمد ری عر دهاش داب ندندناجلرمهب حش ترض > (تبب لوص)

 داد هيك ندکلا ل 0 عابالغا اح ا هتناب و

 رد بآودمآرب ۳ نه ۳ لدارناطاس * 1

 راکردو دیسوب شعفجورس نت ریهاکی نوخزاتسزیلوا نماله تفگ و دیادرکب
 (بی UE وش هج ,Oo ؟دا ژاودم مش نا کی تو تفر ۹7

 هلشا یرزوک و یداوا باغ یتقفشو تجرع بولوار و تو و كه اشداب
ILناقهرب قحا كد ولطم هان کیر هکددو یدلوا ناب رک هتل العرپ لاح دا صانو  

 مدک ندنیفاعن اک هلر کک اله كنار دکب مالو كاله والو اقش ندض مون ندککوف

 نیش تاالغوا مدراقج نداکوکی اوه لواو مدکچلا ندنابح نالوالصاح هلن كربقفر و
 تلاقساو هيل هب هراصب بول وا هم ندنم الک رسب هاش داپ یلصاحیدجوقیناو یدیوان زوک و

 هکر ربد یدلبا دازا بودا ناس>الامو تم ۳ ها و یدجوتبولوا نی زوک نزو بودیا ۱

 نداناه ض مو بواو تک ندادخ نخ افش هان :عو نوعكهالا هد هتفهلوا نامههاشداب

 نت رزا مالک ر ید نا ریهانک یب نوخزا حارش رصءب )یداوا یک شمامروک بواوا صال
 یسالیا دنسد نکیل ردشمایادنسد یرددتوب بودا در را ضءبو شعد ردیهانکی  نوخ

 هدنو نانعمه* ل زیا رد بار ینایلس * تقک هک م نآرکفرد ناڪ« # هه طو ٭*رددن دا

 ردکید یجیف نابل ) تفص طبار فرح هک )ردهیمال نآرکف)زونهیمی)رد هنسانەم ن الا
 رد هنساشهرانک هدنو بل) هثسانعم یبردلعاف تاداناو)رد رعمندنا یعی)ردلیفلیارز

 ندناهدب رعراد هکر دو کتا یالطااب رد, "دنغامرا لی ) هاب هلو ) رد هیءالیفاضا هارد

 ررءدرح ۶ هلذمالو اهدناتسورع نکاردمظ عا ندا یغامراهوط هدنهرعح الاوردقوب وص مظع

 ندمرکفرکر ه هک رد هدعرطاخزوئه تب یکیدلبوسیعلیف ر هدنران ک الت یارد (تد لوص)

 لاحوحمه *ر وملاح ینادنرک تبا رز * نمی ردنسینا تیبكت ههطقوب تبب لواردشمانک
 درفملیفس ین لعف ینادن) هلی رط ماع با طخ باطخرم«عانو) هيم ال یا, رز ل یاب رز تس
 فرظتیا رز و لوعف»تنیادنو) رد هیمالهدروم لاح) ردکعد كسر برکا طرش لعف بطاذ
 ردرا هیمال هلب تفا ضایکیا لپ یاب رب ز) رد یدال تس لاح) هد تاداوعح* )یناکء

 كنسنامه كعرنسا كلو ها لکد كمواعء یلاح كنج رف هدننلاكغاا (تس لوصحم)
 ثغح هلوا هدلاح ه كابا ضرفم دنا یغادا تالیف کو د:کی عب )ہدتلایغانا فالف رد بک کالاح

 ( درولعم )

 سس سس سس بس سست س
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 ینایکس و یاس * نیس هیاوا E وڏ هک هلا تج مع

 ناو ) شعا رلاکد ءاک | ندي ڪر فص ورلد د ی کر فصو یرلب رغو ینا ردو

 كلب یارد با ۳ ابا . ) شعا ربا اه رک جنس ترادا هالعاو تادا نيد ردت ٫ نادا

 دا ت اکح # 0 Ee هدادا نيد هدف یرانک كنساب رد لین جد. ییسانعم

 ی وا ارربژو EA وآ زا و هر OE ۴ دول ةر و ر ناک دخ زا یکی

 و ر سیاہ هدن دنکن تکحر> نيج ناک دش رک د داتدرکوا نشد تزاشا دول ی رع

 طلخا نالوا عفاو هدننیب نيلع ) رد ثیلی ورعیریدقت ثیلورع *تفک و د اھذ نیمزرب مس
 كە بفقع ) زاد مت عج ناف )یی اس جاق دوب هتک 9ا هدادوب تابا قذح

 یو ) هلص ق رحاب ) ردک۶د ارزو ص ےک ادا اررژو )زد هتساعمدرا هل ردعت ڭا

 ةنوعفم كرد ص ہوا نتشک ) هلص فرحاب) تدح و فرح ان یضرغ) مجار ہد بئاغربعط
 یدیاشج اق وقر هاش داپیراک دید ٹیلی و ر 2 ) (بیکر ت لوصح)للعت فرح ات )ر د.تفا ضا

 یا ههاشدا یداراو یحرغاک ا كرزوورلبد روت :کو رک ںوتوط ںودہک ھی دڑآ 8 ؟ چاقر

 هل وب یسد ر, ندرلنا بواوا تربع بجوم هر هد ر اس مک ات ىدابا تراشاو افلا هکلبا لت

 كر وکی دص نما رهدنفح یدنک كر زوم راهب د سد "هدنلوا هما و یب هکر ح اا

 * تداور یدنس» ول ن وح مرسرب دور هچ ره ۶# ترب # یدد توسان هرب هدنک وا هاش دان

 م ردکعدهل هج ) ردة اسالم یدارفا لکرغ * ت.اردنوادخ مکحدنک یوعد هحودش

 ردکعد رک نما ) ردیک اف رفم عراض«لءفدور ) ردعقاو اد ردکعد هک یشرهردترابع

 دل عف كمع یابیدنسد )لک د طرش تادا لیلعت تادا نوچ )قاغتم هدورالعتسا فرحرب)

 رخ تاد اتو نیسو ) ردکءدزاجاور ) ردکعدنیسرروکق ی الو رون<بطاخمد رذ۰ عراضم لعق
 هلج و یسات لوعمیوعدو )یلوالرءهء لد نک هج )اد تیم هد )رداد ريخ بک م ع وچو

 اء نیسو )صیصخ تادا ارو )ردکعد یدتفا رنوادخو ) ادتبم هلو»نوکسمک> )اد مریخ

 ندسرف *هدعاق نیندیدا تسار دنوادخ مالکر دقت )ردا د مریخ بک ی عوج و )رخ تادا

 تشذک سس هلرهو لاح هرهربد بودیا باطخ هورعقبآ “دخ ( تیبلوصح )شع ا لک دهاکآ |
 رد راوازمسو قول 1 و نس کیس و س هک نوح هس رک ندان هک تب وهعو 1[

 راو یزوسهنور ردایوعد هزهدن ردقوب یناکماءیتر دق هتفلاحو هبا یورو و
 هع ۲ هسردیا ما هک هنرهو ردیا یتا هسرلید هره ردکهاشداب مکح رڊکلام هن وردات دن نعل ۱

 تسضوغ.دنو اد یریدقت كتسار دنوادخ یر كحارش )لک د كلام هب هنقاتمو هضراعء 1

 هر دقت حاشر و )ردفا اا هر ده ردربخ تسا ردنوادخ هک ش ءدحراشر و)شعدردکعد

 ناتطاو مالک لیوط هدانزو شلوا ضراعم ینا حراش ندنناج لوا حراشوبدراو جاتحا

 حراشزوس رد هد وهيب یسهطراعم هکردوب قحاما ) ردیاثاربا ا هک ش ابا لاقم

 یآراتفرک رق هنو تما رد هک ماو مادناخ نا ٽم ال هدرورپ Pa .بحوعاما * ردکشنات

 فر رحاب # یساج ار 5 ردات ش ا عرش E یرا E یعاوخ هد نار کا

 ك اسفرح )رد هیمال یت هاضا ۳ ) رد هئسا ساوه باس هدنوب ږی E تعحاصم

 نا دن اخو ) رد هیهال تفواضا هاو ) رد ز 2و طا هنلعاد ماع اھم معاق az gal تم ؛*.درورپ )

 نگو یس تہحا رص رد ناب فرح هک ) دحو ملکه لابد 2 ایی لءفمهاوح ) هیناراش 8

 بطاع در 52۰ ع راضء ل اود 3( ) ردهتساسن s2 هذخا وم هد وب راتف رک ) فرم ال نه نوح (

9 (4:) 
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 یرورسولع دیس نادر

 یر ورسدر

 یک 9

 یدو نس در

 ی دز

 ییعدیسیا ردقعحراش

 ی ر و رس دار ح راشو

 ا رو



 قاک در

 ردکعد قوهرف یک

 ءداط ال

 یر ورسدر

) ۱۵۶ ( 

 ظرش لوف بط درف» عراضملءف یاوخ ) ردکعد نیس ها هذخاوم نمد )نیسدلکراتفرک

 رو یار >او لوا 13 لسوت تادا هلا هیلصا ءا یراب )رد هن ساتم ناشک هدول تک

 هک رو ) یراب یراکت را دش ۶ راب ر 1 لد 1/4 تاب )ررود ناس هحاوخ از ی دا

‘Ç2 "ایرایوت وجدج زر ( اا ,>اصءفرحا Jفرم ال مشت 1  ) ا درفم اله ش کت 

 ۲ تقاعءهو تذدعم ردلوعقم سا ندنا دل ع اهم هدخاوم ) لیلعت فرحات )ردکید هل هب د

 ِ ن 4 تیک ر لوصح ) سعد رار د دهغغوطنوګعا هانکیکیدلشی |یبهسوگر .ذخاۇءهدرداصم

 كابااکب هک هیره مهاشداب )رروب هلق هب رط كلاردتسا هه شداب م رصد دقدوقوا ۳ هتک 2

 ت وا وا نص هل تین كناداخ و اما قو لک £ هلافو لی هدصوصخ وب و نيس رداو

 ی ) نیسال وا بقاععو ەد ن وعا معاق م هدتماق هکم ۰ عسا هل س ق قلو وا مع ٩ و

 رز )میس روک ا تك فیداوا ب ی سس 4 ارح زور هل ےس كك ود معاق هلاط ہر قحا

 بدا راتعا هلصفرح سای نم نوح ح ارش ضەل و ہ3 بحوم اعر دع تقانا

 ر اد کز شلبا ضازءا ه هنوط :ایعف تحاصمو تلدس قرح

 تشک یامرظ : | رع وا صا اص2 هکنآ مثکب ارریز و نعات یامرف تزاجا تک مک هنوک چ

 دف د صاد و ادخ یا ی E ا یئصم هج تفكار ر زوود دن كلم یاب 1 ىا

 ار هح لوڏ ES RE انک دنکفین الب ردمها رمان ن EG هدا مار > نا و

 هل هح و هو ی هديا ليو أت هج یدید هاشداب ) بکر لوص# )#* دنا ده 5 مشا دن رتعم

 ك کا 51 هدا لو یردو ن و تزاحا یدد هد 0 اب وق ۳ تروص

 ههاش داب ن ںیس هلوا لاس نداابوو نیس هوا ش 4 لتف هلعرمس مے رک دو+ ج کچ هک ےب 4. صاص9

 نیسرروک لوم هنو نیسرد هل هزوسو یدید هرزوو ۳ راتخا یو یک و
 یددر ز و ) یدادا ۵ -دطا وب دی م هدیا لع هلآ و هد 1 كي اوج هداوعد ول و

 هد قد مات هلا دازا ] هدازا مار 9 نو" ور كاا د ید هس هو دص یرمق اا مهاشدا

EEE Eهلز وس 2 کردند جوص  Lzمزال ید داز مارح رایع هل وب ںایا  

 + هءطف + راثع دالقعا رز مد زاب هروتک الب هما بولا مصخ هعدنک نک ۱ ِِ

 ید 1 ل la 5ا و ۷ نکا یادان ارد ود رس * راکب زاد ا € واکاب دا ؟ وح

 a تی هلع كي رع ف ۹ و ) تبحاصم فرحا ردکعد كدلا بطاع د رقم یعام لە

 كسک ندند زادنا رد کرا فصو زادنا خواک ) روقوا هلی رع فاک محف مع ضب را رد
 | هکر ازدا لا سس هدرب لرشیراو یلصاح ) ردکعدیج آق وا یک زادن ارت ردکعد یعنآ
 2 ای كنحو ترج ررد هشاوص هل رع فاکو یھ ا ءان راک ) هیس ود هر لدا

 تادا ارو ) هلطب ها رد هیمال دوخرس )را ر وفوا هلم فاکو ی رسک كب رع ءابرایضءب و
 هاکالھاج یتعب هللنادان ردص فرحا و ) لها نادال ) تبحاصء ف رح ءاب ) صیصخت
 زادنا خولکر هامدات-ا هکنوح ) تد لوصح ) ر دکع د ل دیص بط اعد م یطام ل عف یسکش)

 كشاب یدنک هلفلنا دانو تااهح هک ق وب كش دابابرح و كنج هلازادنا كس و

 نر و یسانعم طرش نادا هدظع) نوح رروا هسریسا مک هب هر هرد رهامهدننفارز لد .ص

 * یس1شچاموا رد اک نکرذح ٭ نعد یورردیخادناربت وج * شوو ینراهم ه-نفو
 لوعفم رمت )ردکعد دلا بطاخم درم یطام لف قخادلا ) یک قیاس ردلیل» تادا وچ

 رذح نکرذح ) هیمال یفاضا هند ) هتسانء اب رد هلص قرحرد ) یسبناث یورردو ) یی وا

 | هل كن همه جام وا ) هیف رظ تاداردنا للعت فرح هک )ردن اک ) نفاص ع هلا

 ( قوا )



) ۱۰۰ ( 
 --ِ-عععع__»

 ناوس د رع نیش ) هلا دودع قلا ارد هد ج امآ رد هلو كرو قده برع هک یناشن قوا

 نشد هکلوح ( تاب لوص# ) ردکعد كدروتوا بطاحم درفع یضام لعف یا ) ردعجار

 هک هلنارذح ك دلبا دصق كما لاله ںوروا هلکرت ینا یعب) دئا قوا هنس ههج اومو هنبزوت
 ردقترهب یربت هدنکنآ هجر دقت ینددراواکا رت كنس یني )لدرولوا هذ اک ناشد كیا هد

 کوا هلرهلر ؟ نب صح یشکز رو-بودا هصخند هصق رزو سد ) رولوا لصاو اک

 هردشربا ررمص اکس لوا ندنس لوا هسک ٠ ثاکن دن دنا دارق كةردديررط ن ن هک ردزراخ

 ههحاوم رد ار نانکمه هکرمضح كو سفللا عرکذو فحاوخ ار نزوز کالم * تباکح *

 كناز یکیانزوز)نوع ا تفاضارد روکیفاک كالم* یفک ییوکُ تدیغردو یدرک تءدخ
 یخراش صیخماو یزوز ماما راش تاقلعءیک ردیعما لر هشر هللا واو ن وکسهد زاراو هلک
 ف فرح ارو )ر دا هداف طیص رد هیمال یفاضایئزوز كلم سد )ردندرهشلوا ینزوز

 رددا مراد رتفد هدنوب رازدیا قالطا ةراذرتفذو هر زوهحاوخ) ردکعد كنهاشداپ زوز

 هدرلنهدخ هلو« لوا ةجرخ لیکو هدم سد)لسو فرح هزمغو ت>و فرحاب )هدنرخآو
 یناضا بیک و سلا خرکر) ردکعدیدبا هنامز تادا دو) شا وس یدنع نيد رار د هنالوا

 ردیلکش یر فت فطع سضح كی یدا لکدوخدیو سغ دب لیعاح ) هنسانءهد سفن كيت

 نانکم)تفصعدار فرح هک )یدالکدولب وخ نیک ج یدبا ییوخ لژوک عی قلا نس>

 یاکدر ید ردعج قتهبه ررعسا هتسانعم عیج هل رسک كم فای و ییوکس كودو یکف كئاه

 ردهتسانعم روضح هدنوب ههجاوم ) فرظ فرح رد ) لوءفم تادا ار ) شاب وس یدنع
 تمعدخو)یلوا لوعتع نانکیه) ردکعد یدردایضام تناکحلعف ید رک ) ردتیغ یییاعم هک

 تاکح لءذ فک ) ردضءفرخا ییوکن ) فوطعء هیههحاوء رد تدیغردو ) یسلاتلوعف»

 1 فرظتیغردو ههجاوعردویسبنا لوعفعییوکنو لو لودفم نانکم* )یک یدرکر دیضام لاح
 رو هکددیاراو یرادرنفد یوهسوخ و سفللا رکر كئهاشدان نزوژ (بیک ر لوصح ) ردرلناکم

 یدراب وس کلیا كار ه ه دات و یدردا تمدخ هدر وضحو هدنس ههحاوم كکره

 هدی.دنسدا كل ەرل ظذ رد کر حیو زااقافت ۱*ید ارکاشویضارقاخ ماع ندنلاوقاو لاعفا یلصاح

 نآ آرشیو دندوب وب فسوا تب تر ۱ ھو 0 :E تب وتع ودر 1

 ۳۳ هوداضع) غوا ۱ هب هحاوح باقری یو َ ردکعد ۳

 رد هنسایهم کشا هد اون ت وع )زرد دولا نيلام ك سوکر هر قحا ردردصعم ندا

 فرحا )رد هم ال یفاضا هکاعژ ردکءد راشواح هدنوب رده تادا نونو فلا ناکنهرس )

 من یر دقت ) ردتفاضا هنفوصوم لوص ییفاضا ةا )رد وج ی هفناس قااوس ) هلص

 نها )هيم ال نارکش) هلص فرح هنا )رد هتسانءمرقهفرتع«)ر دعحار و هج اوخوا ) ردقاو» 1

 لعافمسا بسانعسب ) شعد نهرلاذخ | نهن رعهدح اکص نکیل ندناب لادتفا ردلوعف» مسآ
 هک هل وش ید. | قوح یعههاس عنهدن ارزوا یە هلا هقناس هنن رقردردقم دندو ) رب دتف ردقلوا

 یفاضا هلکو و )دنسهانعم نامزتد» ده وا هل وب سد. ) یدرا نم هلک ندنس هدهع یرکش

 هلوکس کنافو هل و لا رقفر)ردتفاضا هن دو كردصعء هن ره واو ( ردتفاضا هر د صم
aan. 

 فرطتدمردو)یوع«قفر كن دند رک ) یس فطع تفطالعو) قاعشءوب ی۶ تعالم

 هال امر در دصء ۰ندن اب هلعافم تاتا )رد هنسا انعمقمالرازاو كمر وس هل. كناژ ر>ز یامز

 لوعقم رحر كن تس الر هاکح فرحایدنتشادن) ر ET 2 اور )رد رسل یفاطو

aaa era RR GRRE TET TO TEY ICL ET EIDE TEC TER. 



)۱۰۰ ( 

 ندهجاوخروک ذماقافنا (بیکرت لوصح)ردک«دیدررءوطراج ینرحز یسبنا# اورو ) لوا
 یدر وب هعکشا اک اویدا |یلامكنآ یتلوا رداصتکر حلوبقمانو عوبطهانرب هدنرظن هاشداپ

 یراکدروک هدننامزیصنءو یلاقاو تاود كن هجاوخ یراشواح نالوا هلاوح هنر زو ا ك هاش داپ

 نکعكليا شوارف هکیدنا رلذهروک ییفطا هر هرب ییعب یدبا ژرفهو قزعم هنمرکو و ناس>ا

 ندنس هدهع كنبرکش عل یدیا رلذهنرم هنس هنا س تب لو هثمر کو و ناسحالواو یدبا لکد

 لکو هنیرزوا كلا سپ یدیانون# كنتم یلصاح یدیارانوهر م هک هلاک یدیارلش ع هلک

 للصاحیدراز تو ط راج قد اء ءو رجزو یدرارلبا تغطالءو قف ا هدندم یرلةدلواهلاوحو

 هک رهیهاوخ رک |نعشداب لص * هءطق *یدرنمروک قبال نافجوروحو یدرردا تاعر
 لو هفم مصر دکعد كريد طر لعف یهاوخ#* نک نیس سرظنرد دنک بعاهقرد # ارت هک

 کا3 )ر دکعداکس ار ) ناب فرح هک )ر دف ندهاک ره هکر ه) ی رص رغ نت دابو) ی رم

 یناک«فرظرظا) ردیاوعفع مدقم نیس هدکنک ناک«فرظاف) ردیلوعفم مدقم بیع لدنک

 هک و دنک یناو كسرتسا قعشراب بو دیا ےک هلع درک [(تبب لوصحم)ر دعجار هنس دریک نیشو )
 حدقو كنهذمو بیع دا كنسلوا هکراب ر ھ كسرد مروا اس ندنر ۹ نودا تسود

 نیک ییعطوره بودا فیطات هدنسههح اومو روضحو هدنرظن كلا نسل ا كنبغو

 لدم هتفادص یو ادعیلاعت هللا ناب هبلا هسرولوا یوخدو لد ك: ۳ هره هلا حدمو

 ۰ ی طقتنیح اما روتقوا هلتکسیعب هلئوکسیسا كنلعف یهاوخ هک هلوا مولع رولوا

 * نک نربش شاهد یهاوخم ج شام * ارذوهد ET <1 نڪ” * راهرو تکرح

 زا هد رر یک كوبا نهدب . )ی ارولک نوگاررعتو ۳ E ظةلرخا ادّمم ن“

 یکدیااذاندنناب لاعار داعاف مسا یذوم)ردعلعتم هدر ذک یم) دنر دقت نهدزا) رد هنسانعم

 | دتمریخ هيلو ۶ 1 كن دوم ص: ےک تادا 8 ) هتسانعهراک افح

 یطرش یانع» لابقتسا نن لعف یهو )ردکعد یبآ ۳ )ردعجار هب یذومرمعنیش شن )

 ه یذوم هن نوش شنهد) یسات لوعفم تولوا لوععم ن نّفس) ردکعد كسرظ د رکا نعم

 نایزد, ویوک د تلا (تس لوص#) یسنات لوعتم نرشو)یلوا لوق م نهد كن کر دءعحار

 هتل ار داک درداق کاو سز وسهدکفح كیا نع راج ور کز وس ER س ندنرغا كن دوم

 کات هلبا ت :اعرتودناارادم د هلا یناط یک رغا كسزهسا کم جن زوسیبآ یدعارلب وس

 ی نامهر دق وب یراتخاهدقلب وک دب كن ذوم یلصاح نوسالوا نازدو یوکدب هدکفح

 رداکد نابسج قاقوج ههاکح لصا تب یکیاوب هک هلوا مولعم لوا هرژوا ارادم هلکنا هللا
 ندو ردد“ یدا مهرک |حراشنییددرذکیم یذومنهد رخ اوت نح“ نعل نسانعء تلو | عارمص)

 هتاه د كن دوم رخ 1 ك سراى وسه ینه دنهیجوت كيوب ح ارش ضوب هک هسیازو ء ككیداب وس كنس

 یعدهم نا لوا حراش

 ی ر ورس شد ج وا

 یفاک هجوم حراش
 ید اک-ندون "دارم :رکاوراب وس هر اود رح سم E ورد طع ی قازرتوش«دوواوالصاو یرورس در

 زاد "یا E ۳ كف بو کا یجالک وب ه> وم و شضحزنعم حراش هسا كعد رلب :وس زوس هناا

 رواوا یراج E رد رد کا ارحا مالک هدنرغایذوم قیفح ین جد حراش سض! ٤

 حرا اشصءب و ) ی وس بسا اما هداز نکیل شعد ردیسانم لس | ءعد كىنا عارصع ی ت ج ۹

 ناف ندنرضایسا ۱۳۹ یه رلبا رذک هل ءس هژلیس و نود کن یزوس كنذومر ت 9 یاکدر

 زوسیس »و شکر اب ۰ ۱ EY ندنرغا هد ول ) ردلک د هلاص ءا ربا اس رد لا زو روس

 یي زرتهدو شعد ردووب یهاک رذک یربغ ردیآ"ن ا رح هنناهد كنازد و یذوء ردقترھد

 یھ ؟هدهعزا دول ال «باطخ نوعص+ دم | منع هما قع ه شلیا لالورس هرلقناس هد هایوس

 LL ح

 ( نو۸ )
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 ردگعد یع.هدنوب نوععم ردکعد کک هلا ادام هكا * داع نادنز رد قیقس و ندمآ نورب

 قحهدهع )رد هیمالهدنفاضا هکلع )رد رما دارم هدنوب ندیاطخرد هيمال یفاضاهاطخ )

 نورمب یدع "هدهءزا ) ردرکتت فرحا هد یضم) )ردد نوعا تفاضا هرو ) رد هتساذعم

 رد ادتیم ربخ هیلعف *دلج ردکملا ادا دارم ندک.کہرمشط ندنفح كلیضعب یو ردقلعتم هدمآ
 هسا ضم کالم را هجاوخروک ذم ( بیکر لو صح ) رکن فرح ابو )بیسفرح اب قق )
 كرادةمرب نالق قابو یدلبا ملسا تودا كرادت نرادعهر كالام نانا وا هملطءو هرداصع

 یاو نا كولمزا یکب *یدلاق سو هدنادنز نوڪک دم هلک ندنس هده ع ںوااق زج اع ندنسادا

 * دندرک قرع یو دنتسن ادنیراوکرزب نانج ردق فرط ناو اغ هک داتسرف نما هيفخرد
 رد کعد نیا رک هل وکس كافو كناخ هیفخ )دشا ف رطردیعج كن هیحات اوت

 ردکعد یدردنوک تا درهم یضام لعق داتسرف ) رد هتساتعم ريخ مد و مغس و مای و ماغیپ )

 ردق ) ادتمو هیءالفرطنا وام ) ناب فرح هک )ردربعع عجار هک ولمزا یکی دتګ یلعاف )

 هنسانعه مظع ردولوا هلنوکسكذاک و كناروردهل ه۰*كنازو كلاب زر راوک زرب ) هیمال نانچ

 تدح وفرحابو ) ردکعد ردقلا هینو ناشلایظع ردا هدافاسانعم صیصخو تدسنواوو )

 رخ هیاعق "هلجو یلوعف«مدةم نانچ ردق ای رلیداتب بنا عج ىطام ىن لەف دنتساادن )

 ) بکر لوصح ) فوطعم هدتساا دن هلعف "هلجو قاتم هدند رک یی زرع یو ( ردادّسم

 كباح لوا هک یدردنوک رم نګ یرب كایطالس نالوا هدفارطالوا نکا هدنادز هجاوخ

 كازمسنمرحو رلیدلب نردق كلود تحاصردقلا لیلحو مارحالا تحاو یک كنس طالب

 رددنک تافتلا ام بناسحم هقاوع هلا نسحا نالفزب رع رطاخرکا * رلر دلدا تال زم رع و

 ۱ تاوخحو دو رادید تکا عنا ناعا هک دوش هدرک یس رممام هجره شسرطاخ تباعر

 هساعد *هلج هبفاوع هللا نسحا )دال تفاضا هنالفو ) هنا زی زعرطاخ * رظتنمار بوتکم
 ردندعر ج یاهشم یرمکم مجكبفاع بقاوع ) زالوا لع ندارعا شلوا عقاو هضرتعم
 نرل قاع نعي )نوسلبا كوك نرلتمقاع یاعت ها رد ەل ءاعد هب هجاوخ) هرزوا یزولعاوذ )

 بنا و )ىك رص لوعفم لدنك تاقتلا ) هیءالام بناج ) هلص فرحاب ) ن وانا ريخ

 لاکو ماع هک هند ره تمام هجره ) ردتفاضا هناوعفم لرد صم رطاخ تاعر) یحص یصربغ

 هلص فرح ابهلا راشم تکل ٤ ) ادتیمو دمال نا نایعا ) لیلت فرح هک ) ءلوا یسرد هیتر

 ردژاج هلل هجو یکبا هدنوب هدننس كم ر وک هلا ز وب ردکرتشم ظفا راد د ) قلعتم هدنر قم

 ردادتیم ربخ دنرتکفوا راددب ) دعج تادا لادو نونو )ندشاب لاعتفا رداعاف محسا رذ٥
 (بیکرت لوصح ) ردللوعفم باوج لر اعدنم صیصخت فرحارو ) هیمال بوتکم باوجو)
 حر نوسلنا رمخ ن رلبةاع لاحت هللا كل روک ذم هدحاوخ NL EE AEE رکا

 E یلصاح ) هسردا فرم ینا ۱ رش مد ی راب دو ی ( هسرلبا تافتلا هزعاج

 مادقاو یچسهدن ا رفواو مت اهکنر ھ هدنهرحو تزرعو هد 8: :اتاعر یر طاخ

 قاک در باوحو رد را رحم هلکمروک نک لاجو رفتم هت .راددینأی ءاو راک لکلو ارز ) هئاوا

 a ند رک داب لر " رت هن رب باغ هحاوخ هد وتکم روک ذمر رظذنم ه رع ونک«

 ابا مهو نکیا شلبا عز وید هل وا هنب ز راداوه ضعب بویلوا هیهجاوخ تاذلاب بوتکم
 ن رب ا رب هجاوخ # را ردیا :J رھا زەم باغ هدفدن) وا دص معا ۰ ۸-سار ناب عاو رکا ارز

 ناورو تشو :قرورهظو دید ص هک نا :ج رت ی باوج دیشودنار نارطخزاو تکافوقو
 وه ر و سح هک ارنالف تاکو مالعاار كال هو دش ملط هع9اون را ۰ناقلءتمزا کرد ر 51

  CYس) (



(FORE 

 دادو ر سص هدو رطح ( هر وتکم نوع ردراشا نر * دراد تاسا رم یجاون ولات

 EEE و فرحات اوج ( ردکعد ید ر وق باغ 3 رقم یصام لء دشا 3 رد هسا

 3 یوعف»مدقم تیل ص ەلد د ) تّفص طدار فرح هک )ر دکع د نیل | نانح)ردیاوج تفصرصتم)

 " رد یک رص رم لود كنشوت ) ردکعد ه:هاورا توتکم هیمال قرورهط ) العتسا قرحر (

  ناقلعتم ) ردلوعفم مدقم لدرکن اور هضرتعم دد تم هک نانچ ) یحی ینہ باوجو )

 توتکم مع هعفاو ن رب ) ردکعد یسیرب ندنصاوخ تكلم هال یفاضا | کام ردقلعتم عج

 ا ظاعلا ار نالف ) یدل وا اکا ردلعاف مسا ندناب لاعتا هلل دید سن کكاط ملطء ) ہنس هص

 هیمال اوت لولم ) تیحاصم فرحاب ) تفصطدار فرح هک لوع تادا ارو ردند هیانک

 نوعضمهجاوخ ( بکر لوصح ) ( هنساعملعشابوتکم ردردصمندناب هلعافع تلسا رم )

 یدروق ند داسفو ررضو یداب نکودا هندصق ندب وتکم نعد یدلوب فوقو ه وتکم

 نش ( یدابا قوخ ود هندرا رطخو ررمط هنیدنک ندهاشداب نونا یاهن سسول نعل

 یدزاب باوج ستر اوا كي وکم ناک هرزوا هجو کد روک بسانمو لوععم یدنک ۱

 هراس رسد یداوا فقاو هلاعوت ر ندشناوتو تلفات ماشدا یدردنوکو او ج
 ۱ هسک رک و بحاصم اینک رک ردکعد یس رب ندعامنا لکد مزال قوا بحاصم شعد یسارب

 فارطا نیس شعر وب ساح هک یه هک نال یدیدو یدابا مالعا ههاشداب و ) یس رغ

 i نا فکر تر و روشلیوتکم یل زک یعبر و یس لار لرل هاش داب

 ۱ تساهدش E رصفزا ش د ناکر رب زب نط ل ظ نسحهک دوب هتش ول دندن ZE کرا رد او

 یربخ دمار م4! ا ٭ تان ا تیاحا ناکما ار هدندنا .دومرفهک لود فیرشو

 ۲ هد رلحالطصا دصاو ) یدر وب دوءرق )ردتفاضا دن وعقم ل ر دص هح نا تک و (

 | یوخدمو )دیک ات فرحاب دف رکب ) لوعقم تاد اارو ) لکھ كاابر دیر ترعوررید هکبن
 لفدندناوخ ) لوعفمتادا ارو ) ژریدهب ونک هلاسرو ) هثسانعم رلیدنوطر داغ عج یضام ل ەف
 هناک رزبو هاب نظنس>ناب فرح هک ) ردکعدیدا ش 7 هژاب دول هتش و ) بداغ عج ىا

 هعلعرا هدلاکو هدا تایصف ) هتسانعم هدایز ردقترآ هلرتسک كار ءءاب شد هیمال تفاضا

 ا تدحوفرح او ) ردتفاضا هالوءقم لردصملو,ق فیرمشلو )رد هیمال تفاضاه هد )رد

 | هلصتادا ار ار هد )ردرلشم روب داهدوم رف ) تفصطبار فرح هک )ادم فد مشتو

 | تسنو ادم ناکما )رد هلب و هدهنا كخاحاو ) ردتفاضا هنلوعتم لردص۰ تباجا ناکءا )

 ا ینهیداوا روضع+ ندنرگ كزاعهاشداب (بیکرت لوصح) رد فن رشا رخ دا *هلجو یربخ

 | لعاحودافو كلی لربخ و نع )یدروب یتفشک كربخوبو)یدلوا ںرط طءو ص: هم

 هد روڪ اکل ءو را دنوط یوتکم لماح نعد )یدصاق س ) یدیدردک رک قهلوب نوتکم

 یدناشازاب هدب وتکمانو ) یدیآ شم زا هجاوخ هدهلاسر ) رلید وقوا یدغاکو) را.د روتک
 نط نسح هداقح كن هدش وب ك راتداعس بحاص هک یدا شم زاب هدب وتکم رهظ عل )

 | قیال 220 تبغر هلبسلوا هک لاکولضف یرلکدایا نغمی ) رد دایر نداد

 كنهدنب رد راشم روی هک نف ست لوبق ییرلتهدخو )ردقوب تااح لوا هد دن ) مالوا
 ۲ ردراشم رو هک وب قلوا فرمشم هل راف مش روض> یمب )ردقوب یناکما كابا لوبق یا

 | تباجا قیلکت لوا هبهدنب ردشمل ر وږ هللا لوق یغلوا فرش هلذرمش اوا هلءزب ییصاح )
i 

9 
 هدرر یک كلوب ف. رمذت

 ردگعد ناسا

 فرم

 0 كدناو عاداخ نا ید "هدرورپ ور هک نآ م Ss ¥ ردقوب تردقو لا هکلبات ا ع اطا هام رفلواو

 مکحو) تعحاصء فرحان# دنا E ناوت ناف وج دو> ته فا رطاخ ریخت هاه |

 ( كنو )
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) ۱۰٩ ( 

 ادا ) رد هيمالیراتفاضا ناتن “درو 0 نا-فرح هک )رد هسانه»ببسهد زر یک كلوب

 ردکعدزآ ها ( تہحاصم فر> او ( 0۳ فرحواو) ملکه رک ےمو ) یهیلاراشم كنا

 هرطاخو هر غت )ردشاک نوح ا اكا رد ۵نساتعم تبسولصا هدنوب هبام هد لاق

 رب دتف قدلوا بهاذ هتتفاضا ندنهج لوا رار دیا لامعتسا هلفاضا قاخرنکآ نکل ر دلصا
 حدهیونشنات الا (تد )رد هوا هدب و هکتنرد مقاو زمسنفاضا هدناب ىج رک تراس وا

 هتم ددو )رد هتسایوم لعاف لیعلو) هلص فرحا (درادوتزا یھت هیام كدنارک ) یوک نفس

 رددمال تفاضا هدوخو)ردکعد E تبحاص ردن دلم یفاضا دنا وهم تالعاف مسا یفاضا

 یوهدناوتارب ز رد هتسانعم ندرک هدو درک ) ردردصم فرح یسا یافو) بلس فرح یر

 كنادناخو هک لبس لوا لک د نکم كلي لوبق نب مشت نلب رو (بیکرت لوصحم)راو تعراضم
 هنلود تحاصو همت لو كعدنکه دسر طاخرفت یرحو) هو صف ی هدورب كتمت

 تسدیاح هک ارنا * تب # ردرلثءد الةعو ایکحارپ زردلکد لوت ءموز اج كانا تالرسانو
 هلص فر> ابیا )ر د هک ار سک نایریدقت کار نا * یس یر عل دنکرا هنن شرذع٭یرک م دره

 رلذ با ارعهارلترپ و یتسانعم نح هاج هدرلر یک كلوب )نوچ ا نو ترور ردم یاحو)

 هرعوتدحو فرح اد و)ردکع د تالبا مرکر دکعد تعاسرهمدره)رد هیمال یفاضا هتسا كياح)

 ردکعدوخ هلا هیلصا ءاهویرمسک كلوت هلو )ديك أت فرحاب هن )ردعجار هسک ناربعع شرذع)

 9 ) فرظ فرح ا رد فهم ندرکاطرش تادارا ( ردکید توطزو ذع» یادش سرذع

 یناکدر ےس )شا وسی دنعنیید ماهباور کنت فرح )تدحو فرحا بو )رد نسا نڪ نامزهدررب یک كنو

 عور تعاسرهو مدرهاکس ۹9 هسیکلوا (تک ر لوصع) هید رُف تدحو فرحا و) ط

 ناشر لر طاخو توطرو ذعم ین اهوا لص او یناسح او فطااکسا# اد)ردراویناسحاومرک

 یسافحر كن دهسوک كکیدروک ناسح او ف طا دهن ی صاح هسردیاافحر هدنامز ریاکسرکا هک وط

 یقاک و یر

 شکبشزان هنن ر هن شرذع هد هک صعب هالا نیمافو كرت بولوا نادرک ور ندنا هل ېس
 ۱ سد رد هنا اعم ناکع هدن ول یاح حارش صو) ردعفاو نکم ساع هدد ساگا و شود
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 ندنوب شعد كرک قسلوا هدابز اکس یتعپ كرک قلوا هج ناکس هجلوا هک ور, كنس یرک نعد
 ترم دما دنسد وا یسائش ار * رداکد ندنرلسراف كنادمو هسک وب هک ر دم ولوم

 ن رد هدن دنوادخیا تفک مدرزاسهانک ییارتو مدرک اطخ هک تساوخر طعودیشخم تعاخو

 دسر یهورگماردنن یم هکدوبنینچ یلاسهآ یادخر دقت هکلب دن ی یه اکراتتلاح
 قح) هلص فرحارارثال» * تنم یداباویرادهدنبنرتم قلاوس هکر می واوت تسدب سد

 نوا تفاضا هی واهرسکر دصمفرحاب و ) هنسانعم جم الک او یمل:قح ردو و تقص و وا

 ردع"ا هنساعم لویهمدنس ر)ردعقا ووا یسانش قح ترسار فالف هد هن وب ردشاک
 1 فمدرزاب)ردکعدزسهانک هانک یرذع) ناب A E مدعم كتساوخر ذعو)

 تادارا ارام ) ءاشداپ یایدید هحاوخ تک ) مدت | نیسهان کی سهدحو ملکنعیضام

 نکهانک رس بناغد رفع لابعتسا ی لعفددب یم )رک فرح اد یهانکر)ردکعدلرس صیصخت

 تادا هکلب ) ردکعد مروک هدنس هفیص هدحو مکہ شود مب ۳1 هنس ضعب مروک

 نا فرح هک )یداهلب و دوبنینچ) ردتفاضا هیلعاف لرد صم ییاعتیادخ یر )بارمضا

 تدحو فرح ا یهورکم) ردیادیک أت ییانعم یب ذلو | نعصتمار نەي د ڪڪ ا تادارم)

 م>ارههورکم هد تع یلعاف باغ درف. عراضملءف دسر )رددارم لاو ندا هدنول ندهورکم



 یک اکو نعمت وات
 دنا هه ن 81 دریا یا

 قح اقا

) ۱۰۱ 

 قباوس) لیلعت فرح ہک ) هیمالوت تسد فرظ فرحا) زد اسا توم هسازح یا سا) ردربع*

 لعفیراد) رد اوسیمد هدنلصار د تفاضا هنفوصوم لتفص یفاضا هتمعل ردیعج كنهساس

 كس دا یدانا ر دتانک ندا راو هدلامعتسااما ردکعد نیسرانوط هدتغا بطاخدره.عراصم
 (بیکرت لوصحم)رد هیمال یفاضا هنمردندع وجیاهتنم لصاح ییج لد یدیاوردعج
 یدنکب نهی یداک عوبطءو لوبمقیرط ینلرادانوو یرس ییلسانشق>ح كنهجاوخ هه شداب

 سو مدابااطخ هکیدلید رذع ندناو یدلشغاب تعاخو تمعثه هجاوخ یدلبا فاصفاو
 مب لب« کھا ک زس هدصوصخ وب هه هاشدابیا یدشا هحاو> دتا هر قدانهانکیب

 یرب دمت كیاا» یادخ هکلب ردقو زر اک مه هدول یلصاحمالک |هانک ندزس هدالاحوبو

 ندکلا كنسالبو تییصهوب سه هلک الب رپ هعشاب نەی هشدربا هورکمرب هیهدشن وب هکیدنا هل وب

 قبال هتنمو ردراو كراوتم تاماناو كشاوس معن هحصن هدنرزوا كنهدن وبارز ردیلوا قلوا

 كنادر سد مشهرو ڪک کمک ته تک E كنااسحاو یداناهدمرزوا راوارسو

 درک # حر قاخز دسر تدنرکرک * یون * رلزرءد ع و کوب رغ روک قوح اکب هرم و

 كزاردسر)ر دعا هتسانعهررض هلرصد كنازو ىع كەچ فاک دنزک# ۸ رهنلخز دسر تحار

 ةهجو لکلو)ردلباق قلوا قاعتم هج مو هدسر قاخز باغ د رقم عرا طم لف هل را هيد كس و

 ردکعد ماودرد هیون وکسو یک كنار ر )ر د دیفههدسرهداعم نن فرح هن)لیلعت فرح هک )
 ندعلخ هسروڈدراررضاکسرکاابو هع ګا هسروشیر | نازوررمط ند ءلخاکس رک ا(تسلوصم)

 هد ینا تاب هکر دندا دخ به هکلب تعشمو تج ز هنوروش درا ت حار هل هب ۵سک ندلخارز هما #

 د رفحا لءف ناد : * تسوا یر ردو در هلدرک # تسودو نشد فالخ نادادخزا *ررو-

 ردتفاضا هنلعاو لر دصم ند فالخ)ر دکعد هاکاولس لک دندن داد ند د نادر دمطاحم

 قفلاع هلکنس کنم“ دو كتسود رد تاثر دص ندا هل ء ام فالخو )ردقو طعم هند تسود )

 تسود هلوا هل و یی دوخاب ردنا ۱ هب یدنک هدیتسود كنيشکه دروما ضعإ اب ز)

 هرزوا توادع نع د و تقادص تسود یی, ینب راق داوا فا ام لکو ك ندو

 ربدف فاضم قترابع قاقو هتسود لاح لک لع هب ندورعو دز لب ندادخ نىرلةداوا

 اردصم تسوا فرت ) هلنطب ءان رد ةیمال و دره لد)ل. فرح هک ) نو جاتحا هكا

 یتسوداکس ین ) لب ند ادخ تقلا كندو كنسود (تدب لوصحم) ردتفاضا هتلعاز

 م کا زدن یرالکوک هل كنسکیا اربز) ردادخ نیللافااوو دع نعش دو قداصوبع

 ردا فرصت یک یکردایدرد هدا كاد انطابو ارهاظر وما ییج یعل)ردهد-:فرمصو

 درذک ی ) دیک أت فرح اھ ی *درح لها دش رادن زا ۴ درذک ی ند ارم هح رک # |

 ر دک عد یخ وط یار دیکر ف صورادن ک)ردکعدردیکراقح هدنوبباخ درتم عرا ضط هل عف

 رد هیمالدرخ لها) ندندیشد ردکعد رروک باغ درفم عراصم لءف دش )ردزادنارمت دایهاما

 ندزادنارتو رادناک شسو لمع لهااما ردیک رافح ندا قواا ,هاطهحرکا (تسلوصح)

 ردتاو هطساور هدارا ناکو ردزادناربت نانآ یرمت هدنفیف> امارافح ندیابارهاظ ییعیرواب

 ند رانا ل٤ذ لوا امارواوا رد اص ندورعودب زلءفرهارهاظرد هل وب هد دا.ء لاعذا نشا

 تاآ هداراورعو دی زو ردلوا ندا قلخ یداسع لاعفا هکرد ایشا قااخ ندیارادصا

 ار نالف موس هک دومر هار ناوبد ناعلعتم برع كولمزا یک # تداکح * قحا رد هطظحالم

 نار اکت» دخراسو نامرف دص رتو تسهاک رد مز الم هک د نک فع اضم ۳ <

 ناکذش تاحردولع تھک ود دا اد تح 23 اوا e2 ء ذخ یاداردودنلوفشم تیماوو هاب
 تست

 ( هاکردب )
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 ارو ) ردتفاضا هناوعف«کالعافم-ا ناورد ناقلعتم * دراد لاثم نیمهالعو لج قج هاک ردب
 نالفردندهاک ظافلا نالن) ردکعد هفظو هدنوب موس رم ) ناب فرح هک ) لوعفم تادا

 لیلعت فرح هک ) ردکعد ردق لوا یکاندخاب هلعاةع ردلوعفم مسا فعا.ضم ) ردکعد هدنب

 ناراکتدد رب س ) ردهلب و هدنامرد دصرتم ) ردتفاضا دال وعفم ال او مس هاک رد مزالم )۳

 یک كمال بعا ) ردهنمانعم نوبوا هليا اه نوکسو هلک كمالوهل ) ردکعد قاب هد وب راس

 هد! ادا یمدخ ردتفاضا هللوءفم لردصمتعدخ یادا ) ردوهلفدارم هل رسک كنيعو

 هغاہعح هر كکوب رد دج كن هحرد تاحرد )نسا ھم تسر داع أف مس نواهتم )ردکعد

 رد هیم ال یفاضا اد دش ) یج کارکرد ررد تاو رد هکعا هرب قحا دک ا رد هرلتم صد

 هکیدلدا رها هنایعاو ناکرا نالوا ینلعتف هئاوید یسبرب ندن راهاشداببرع( بیک رت لوص#)
 تمدخو تمزالم هوم ةسآ اعاد ارز كلرایخد ردقلوا رپ هدا ردقن ییسهفظو كوة رالد
 هنر هل هح و نسحا هس رولوا دراو رک را هکند زول هن هو رانا تبطاوعو تموادم هزغاو د

 ءاوهو هیعل و وها ر راکتم دخ قاب 9 ردو رزم و راحو رظان کا ټم دخ ءادا تور ونک

 لد لها زرد هرزوا لساکنو نواهآ نع!تسسو لاک هدتمدخ ءاداو ردرال وذم هن ران

 هدع> هاک رد كن رالوق یاعت هللا یدید بودا عاتسا مالک وب كه اشداب یس رب نداءاوا
 عیفر یار كرل :لوا مزالم هتعاطو تدامع ی لددت اماک و یاماعم تعفرو اج ردواء

 روو ( EEE اا ا یا رلتلوا هرژوا ررصعتو لامه او ر دعبنم صد هیاب و

 ماش تم یسکدارکا دادءاود ٭ م * ردو یش لک لع هللاو ءال نم بڏعاو ءاشد 1

 تدحو فرحا ۳ حایص یک ان عډ ردکعد هر ادادمان * هاکنفطاب دنگ یورد دن اره موس

 ردکعد یعوا لع كواوو یرسک كنسموس )رد دیم ال یفاضا هاش تم دخ ) هلصفرح اب )

 رد هتسانعءایرد هل صق رح رد )رد ظغلرب ردکعد هدتملا ها رغ ) یدیا یدلوا ناب هدرا هک

 تمح اصم فرحا )ردرعد عجار دهاش هدنتح لعاف دنک)ر دعحار هب یسک باغ رع یو

 فطادو یوردو )ىر صلو درک ( ردکعد رظد هک هنسانعم تع اە ردردصءفطل)

 تم رم هو هسلک هتمدخ هاشداب سوکر رکاحابص یک (تس لوص ع ) یرلح مر

 | رلبا تافتلاو رظذ هل:ةفشو فط) لاح رهب ههسوك لوا حابص یعجوا هسناوب هدنموادمو

TOAتسهو ) ادم دیا رز ناسا رب صا ناک دنتسرب .| 

 عجب تادا نونو فلاو رداد ندیعسر ءاه مچ فاکو هسا: دب ام رد لعاف مسا هدنتسرپ )رخ

 هک ) ردنوهرم هنا عارم صم لوا عارم صم ) صيص# تاداارو )ردهیاب یفاضا هصاخم

 ردکر شم ظفا باغ عج لابقتسا ین لعف یربخ دند رکن ) ادتبم س وب ام ديما ان ) ناب فرح

 هدندرگن ردعهع ندژا ) هدرفم ءاز هل مگ فاک قشم نردد تار )هد كءاءودو قارا

 عما ردراو یدیسا لرادهازو داع صلع#و صااخ ( تسلوصح )هال هلا ناسا ) قلعت

 دیماان و مور ع ندادریک اکر د کر د دږما نهد ردراو دیما نوعا رداع ضو صااخ ( هلو اهل و

 روظنم توشود رهظ م هة > ترا نع رظل هکلب رادیابا تدوعو عوحرابو رهیلوا رساخو بئاخو

 نا اوت دکلوا راو دیمآ هننرلناسحارلند ا تمزالم هنراهاشدان اد یلصاح ) زاهلوا ادخ

 یعابر قبب یکیاوب ردارحاو یلوا یرا 1وا راو دیم ران دی تعاطو تداب هلی تب وطصواخ هق>

 راذدرا صص2 هعوجروتدوعیدند رگنو ) رلشعا هرهب بج ندرعش بولسا راذازاب وید
 دهه« # تسدامرح لیاد نامرف لو * تساامرف لوبق رد یرهم ٭ یون * راشایا مص و

 هناوعذم لردصمنامرف لوق )ردص«فرحابو ردکءدقرواوا لیصفت تادارتو ) رردهرواوا

IFT ORS REYISO TFET ERASE.۳۳ ( 

CDو  

 اوج حارشدر

 اکو ییعسو یرورسد ر



 رورو لح دیس
 یناکو یو

 حاهدتسا دام ندا ۴

 رد یراکنا

 دم

 یرورسدر

 ىلع دوس نادر

 یناکو یرورسو

 یاکد ر

 ہا )كر وز رکا ( تب لوصح ) هرزوا انشا رد کعد زالوا مقاو و زك بناغ ۱

 ~~ مرا

 ےن اسب هاب دل د ج وک اس فدا ما و ت اه یادم اد ۱

 2 و

 هلو ودم الغا مسا ن زا لیاد ) ردتفاضا 7773 ۳33 ا 9 9 5 هاضا

 یربخ نأم رح لوادو ) ادتبم نامرف لرتو ) یر یدعبامو ادتیم ی مهم )ردفا ضا
Jتاب لوص#  ( اواوا HEرد هد هنا لو. قر, و تداعسو 5 اود  ) بودا لاما هه یا 

 1 نامرف 9 كرت بولت وب تعاطاه رای ا د رب امارده دک مروت E یطرش تیدوم ك

 تعدخرس #* دراد ناتسر یا کره * ردنال ذخ بسو نارمدخ نا اشو نام رح لیاد

E 3زا رد هندان» ناشنو تعالع هلیرمسک تنیس امس) هدنردش هک سکره هکر ه * ت  
 : هکت )ردع اک ندقاراو راتوط د راد )ر دکعد یسا ي“ رلب رغ وط ردهیعال یتفاضا هناتعار

 | ردکعد كشا هلاتساو ) ناتسا ) العتسا فرحر )رد هلا تمدخرس ) یدئاوا نا ررکع

 هلو اهرزوا یی رطتما فسا ءاد نعد هلوا ینا ثاكرلزاتداع-ورصةتسع هک كن دسهک ره (تد لو ص )

 ندکعد راوط ) رواوا هرزوا ناسا كاسودتفا یمدخ مس هسعک نالوا یاب یتاود ) یلصاح
 ها تیاکحار ی 1ظ # راکت ردکعد زا ارا ندناو ر ولوا هدنتمدخ ك: E وا دارم

 اظ * A لدبحاص حرط) یدادار ار Çi وتو رگ یدر > ناشد ور د مارمه

 9 هيو )هلى كنازو هل رمسک ك ن اھ مرمه ناب : فرح هک )لوء2*تادا ارو )تدحو فرحا

 ید رخ ) رد هیمال تفاضا و بطح هګ رع رار د هنودوا هل .هخ )و رشت

 هد و ول فی رح) ی ر مصر غف و ) را

 | لرعنء تادا ارو )عج تادا نونو فلاویغ ینا ردکعد یلجوک هدنوب رکناوت)رد هنسانءهړظ

 ردە اکح فرح یاب كن داد ) یح رص رغ ح رطاو ) یخ رص 1:۳ م د كتیداد

 هکر ارد اتراکح یلاطرب ك دیکر لوص#) رد هدر دقت وار ورب )ردنوغلاصدا رم ندحرطو )

 یدراص هيد 7 رط نهاص را نعاویدرولانونا ب هل هد زوحوا هل>وک قنودواكار و

 یدراص یاب هراوو یدرواا زوجوا ندرلنا ار ز )یدردیا ۲ هانغاو ها رعف ییعاح)
 هک جواب * یب ی ارگ ره هکو ت یرام * تب * یدیدو یدک ندا نوکر . لد اد بحاصرپ

 راذایا رم صوت / راندا رہے ھنر سد راو لمح هراثفاو ۳ هرابخاوت یرام * ییکب یشن ها کره

 نا. فرح او لء فرح هک )شمالیا تیاصانید تدحو ف رح رداطخ e یرام )

 ردکعد نیس رروک ندندش ) _دیطاگد رقم عراضع لدف ی ) ردکعد یب ھ ار ره

 TT ور

 | نشنل ردکعد هدنقر هک ره ) رد کی یاس هن کون )ی واب یرید2ن)ردرمطیرلک دید شو عاب

 ۱ ندد نک رد,طاح درفع عرا طءلعف کی ) ردکعد نیسررتواندن دتشذر دبطاخت عراضملعف

 ك رع فاک ییصاحردعاتک ندب رک هدن وب هدنتش قلوو قدر وقو قع زاق ردکر نشعهک

 | (تبیلوصح)رلشءالک دهاک !ندقاقتشالاوحارلدب در دقتنمندندکرد هل رم دک كلونو هلرصق

 | نیس شواو نیس رق وص نیس ر روک هک ییکره هک نیس یال ناب و نیس نالیب نس
 کیا نیس ردنا ب بارخ نیس ران وق هک هدنف ره ینه نیسر رتوا هد رب هره هک نیسع شوةاو

 هاما دوم« شدرا تروز * هعطق * شابا هحویندیادارا هذآ تادا هدر دقنكوا صم

 | كىر ر هاب شد ) باطخ A E م توق هل كناز روز * دورناد بیغ دنوادخ اب

 كه e ظا باغ درفم ع رام لءذ دور ی ) aula هدانز ردکید قارا هل رسک

 دنوادخ ) رد هلص فرح دنا ) هدسانعد نڪ ! ردکءد زیام ) هلص فرحا ).دنس قلوا عقاوو

 درعم ۱. این | E لعف دور و تأتعم غلا 1ع دنر فصو نادب < )رد هناي نادببع



GED 
 ڪڪ تب سس سوت

Eهدابز هز 2 رها  a,انو تم > ول رحا ےک مولهدیا سا ۱.9 وض , د یتعب)هسردیا زواج بواو  

 ۳ ی تا هرورضااب هدز و ردراجو ذفان هر i هک سو مب لفیحو رداو ۵

 زواو یراب س كلط وروحو دان كل )>ویر راج دما هد وادخ نالوا س: لا ع نکل زولک د

 نکم یدنمروز « ردباذخا یس نوکر ابا لمح هی دن هو اف ی توش کلا وداکد
 3 و )ردکعد لر وز ردد کد تادا دن دنم روژ ۴ دورت ن زاع-ار یی اعد ات * نیمژ لهارب

 فرح ار ) دیهال نیز لها ) هل هلصفرحر )ر دکعد هبا مطاع درفم یهن لعق نکم)ردص»فرح

 رد هتسانعم كلذ هلیئوکس كس ناعسآ ) هلص فرحر ) ماهباو رکن فرحا ییاعد ) لەت
 ۵ مر + دزور ی عل ) و a1 را عداوو دما دو (

 رز ذم ابااعد داکس a £ یعل ۵ ۶ 7 ۹ هام کات ها قاراکاهح و قللاط بودنا راهظا

 یناک و یو یرورسدر E دا د ت دل را .وط تدحو فرح سا یاعد )رد ارت 5 ۳۳ لا ددلاط یساعددب كءواظد

 1 دخل درکن ییاتعا ورب و دی هک مهر دوزا یورو ديرب نکس نزا( ط# ش۶ رلاکد

 ردهحارهلد بحاصیرعواو) هل صفرحر) رد هروک ذم تاما دارم ندعس نزا * مالا
 نر سنخ )ی رم لو عدم بئاغرعطو هب اغ تو ءهدرفدیضام لعف هتذخ ا)ریکتت فرح ابیتاتلا )
 ا ) ردفرح هندانهم لعاب )كن دخ ار دلع ا ع وة مما ةا ةزءلاو) ردع> ار هعفاتم مات تدر

 تزعو ) ردهثسانعم هتلج هتذخا هدنو رد هسا اک هلا ثاذم یا نوکسو هرده سک
 هکرا ره ىکا ص ییط لدر ندایعفانم ساخا روک ذم رد هسانعم هیلغاح تربغو ریکت

 یذوهر نکیل یدرد یوءدورد مرو ینو مام سد هساو | قالم همالسلاو هیاع دمحم ترض>

 یدردیار از قوجو یدراع_ نکا كنياس» ضعب تح یدردبا رادا.ذ قوج یدبا قفانع
 یداسفادانع علی درو ط هرزوا هانک ینآریگنورورعهدک دل د هلبا هل وقروق ندمالا سو )

 هثدو | نوايا تعج امم هزریسغت نیتسا قوا علطء هنحاوخ هلتتیفح كنههرک تبآ یدردیا قترا
 رردتف شابا اطخ نویابوس ید آء نيد هل ماس یهانک یدوط نا یترع كابااعت قح

 بورسوک ضارعا ندناویدل ءارو طع: لاطندنتالکر وک ذم تالدبحاص( بکر لوصحم)

 ندنرورغو رکتت هدابز یدانا تاقالا ا اک او یدلوا هج ولا سوبع نعي یدراترو نزول

 9 اخر مرت رمو راو و EEE ES اتقا ش هریهرانا رد حط ٥زا شک یشا *

 دم شنآ ) ندو فرخ | ی ر اهعا ان * دناثن ش ی

 رابنا هتسانعء ععاب هلص فرحرد ) ردکعدرب كج هرودب كع ندناب جد د ردناکم مسا حط )

 هد د: اتع قاي هسا :همعجج هدنوب E EEE ها ظ نیش E داضا همه قورعد

 یر ہک ك ی ردیمج اکل كالما ردتف طا هلوعفء العاق ےسا یفاضا هک الما)راو یلمح

 ر دکر شهم د ند یدعتم هلعزال باغ د رقم یضام لعف تخوسو)دیک فرحا ) لوکس كمالو
 كمع یاس )لاف رواوا یدءم تسن هدناشنو هداتفا نکیل راو لمح هد هتسکبا هدنوب

 هلل رک كي رع فاک دک اخ ) رد هيلا قفاضا همر ) ردکعد كشود هلتس نوکسو یرمسک
 ۱ طه نیشو ) رد هاب یفاضا همرک ) هل.مق كنار راریددامر هحرع رد لک هل نوکسو

 ردءحار هلاظ نکس هدتح یرالعاف كالءف جوا بناع درة یعام لعف دناشذ) ردعحار

 : نودوا شا ندننشط*هک لد هج ر یدرد این هلء!هموب هلءلخ روک ذم لاط( بیکرت لوصح) "

 یناکدر قدموب ید یدردناو یدقا هلل نک المایرمغ ندنودوا او نک الما عیجو یدشود هن رابنا

 یلصاحیدشود هنا وهو تاذ ندروض حو ندع یھ! یدرولوا هلو ق وعسا یا ندکشود

 دلت هب یرورسیلبا ذخ | هتسادعم هی هد ول یر اسیدلوا رمّهحو راوخ هل كالماو تاسا
 تا



 یاکدر

 لع درس نا در

 یرورسدر

 ناک در
 لع دیس نا در

 یرورسو ییعدیس نادر

)۱۱:( 

 کم ادنتفک ی نارا هک شدینش تش ذکبورب لد بحاص نام قافلا * هام هیف نکل شابا

 لد بحاص هک هدرب رههدیاک و * ناشیرود لددودزا تفک د اتقا ن نم یارس ا دا نا
 اقاقتا(ییکرآ لوص#) لادا هرلادنع !علاورارید دارم یک ج ترضح رد روک ذم یترابع

 مط هک یدتشیا یدارغوا هر یییداوا یدل یدک ندان كلاظ لد بحاص روک ذم نامه

 روک ذم یداک ندهراک,تبیصموبو یدشود ندنق هعارسمنب شآوب هکعرابیدرلیوس دارا

 هارد نعد یدشود ن داد دود كلارفد هارت كس شاو یدید دقن رح لد بحاص

 كناغاخ هللا یک انزوس هاو یساعددب لرلتاو كدارغوا هتسصموب هلسس افحو طظ اکی دادا

 ا مهونیدر دعلعتدو طول یه کی نالوا !عقاو هدول یشات مدل وا زاد هام ڍ ب ولاي

 ِ# Î تبقاع نورد شار رک شا ر یاهلورد دودز نکرذح # هعطق 4 ل. اف

 هشدرو رد هيمال ییفاضا اهنررد دود ) ردکعد نقاص هل رز وڪف كالاذو كناح نكرذح )

 شد ر) لدلعت فرح ES a حورح ردکعد یهراب شدر هدنوت رد هناس تفاضا

 رایاشاب دنک رس ) لد ح ورگو كروب یلهراب رد دا ره باق هدو ندنورد رد هيمال نورد

 هلارذح ندنوئو رالکوک حورح (تس لود )ردکعد ردا رثأت یصاح رربو جوا تعب

 هلا نیس اعد در ك هسکک لع اح هلا زارنحا اد دب و ندنهآ رارطاخ اب یاد

 ردناناشبرپ وحورح نس لاح ردا راهطا نراهدنس نعد رر وجوا لد شار تداع ارز

 شادریامدورد ) شریو لاخ هر دقت نیید رد اهلورد شار قیر دقت كندر یاهثورد )
 1 حارشس صعب )شءردنا قرف توخ ف یک ر فصو هل .ءاصا بی کرت نيد رد.دیکرت فصو ع

 ردیشات ن دعالطا مدع هیانعم لصا باکترا یاهاکیو هر ؟صت دک دار لق ساک كنس صد

 هب وذ ) NS تاکرا یرهوح نکس یدنا كەد هفاکبوب ی شابق شع

 نورد شدرییساذعم لو کام حارش ضع )ر دتف رداکد ك٤د كلک یو ردکءد تک

 اما لکد هیجوت نهار شعد رواوا هلیس ال وا كاله كنذوم یساکوا كناو رولکوا تبثاع

 نکمر مهب# دنکر  مهب یناهحیهآهک * یلدیاوناب نک ھر, ےب * هسلواقلاطم هنن رالامعتما

 یهآ ) لیلەت فرح هک )تدحو فرحا ل د) ءا نادر ورو طع: میر دک ءد هلی شر وم شرق

 (تبسلوصح)ردیارب زور ز نعد ردا شر وم شرق د: کر مهد )رکنت فرح اب یتا مج و تدحو فرح اب
RE EÊیبهآ ر كمولظە ارز دید لک وک نع هلام دک رورو > نو ناشر رب یلکوکر نیس رداق , 

 ورک *دوب هتشو لورم حک حار, لب ترم ردیا بارخ یلاع ندد رروا هت ر یر یاھج

 ردروک ذموروطسم در هما هاش E اوا با: ف | رثا شوایسو ر) دعوا شو اس ۱

 *زارد یاهرع :ناوار دیاهلاس هج # دعطق # رد هعطق ول ن نایزایدیاش ۰ 0 دو هتشول )

 ه>اوخ هک ردل هدافا هغلاىم هدرار یک كيو ەچ ٭ تفر دهاوت اور قاح و

 ناوارف یاهااس )ردکعد نوخ هغلاسم نعا شءروب (اهلد رد داتفا نوخ هح) طذاح

 تدمونامز هدر یک كنو رع) رد هلو هدزارد یاه رع )ردکعد قوح ناوارف رد هاب

 ا یاس ) یر زاده یا )ا نا فرخ رک )رونق تیام
 هسا بعم نیفر هدنوب تفر باغ درفم عراضملعف دهاو) هتسانعم ضرا ردرب نيمز العت-ا

 رد ادم رح دوو ؟هلجو ردع)عتم هدفر دها وه نیمزربو اهرمسرب رد راهم هعراضءارز

 هرزو ازاپ مزب هدنزوب ر لاعقاخ هکر انامزو راند ءم نوزوا هلو رال قوج هل ( تبب لوصحم)

 نادذچ هچ هدنوب ) رک رل هس: کچ بوصاب یزههریقمو بواوا زب عب لرکرا هسک بوک
 ٭ اع لاله تسدمآ تس تسد هک ناذح * شع راز نادنح یب یمراف راد رد هثعانءم

 ( یاهتسدب )



) ۱۹۰ ( 

 تسد تسد) نا فرح هک ) ردذعد نیت ناتج * تفردهاو نیم رک د یاهنسدب
 هالاصداو قذح یدا طی یادم مدناصا ۳ سا )ردکعد داد هک ۳ هلا ندا |

 فرق طا و تک اع ہل ٤ک ۳ داد ) نوعان نزو ترور ی دل, را تست

 بناب کد یاهسدو) هلص فرحاپ یاهتسدب) لوف ام و رد ید ات گنسادآ تاع
 تفردهاوح )ردکعد نيل و نییمه )دشن رال كن غا و هرللا یرمغ ها را تعا یدا ه.عالابو

 هل وام ید ها راک هزب هلا ندلا رک هح تنطاسو تکلع E) لوصح) ردکعد در ا

 هن رثلا كرلب مع ردضطک بو دا لاء هزب تدطاس هکه کن ند ه.طام نبط السو هفلاع

 قطاسو تاود یراعاشداب ناز و الاو لکد یا ے هک رثتلود ےب درک د
 رل :دیا هظع ال یتعاه م دعو سا: ءدان ز ك ]اعهک رد و ند هعط# وب ! دوص هد یدرار راول هدو

 8۱۲ سس زالوا بااط هن کم ام دو بغار+ هلط روح

 هاب یک تهدص * ق 9 یس 7 .زوررهو IT 2 نردر رج او دن ۳

 رمظ٩ یی و نت شب 2 غو هدح ا DEAS شروک هلا د امضا ءان ق

 هد هل دس ر دکعد لا تصش) فاء ق رج وا و )رود وفا دصرس ) ی ءدا شاو ۱

 دار ندرخ اف رارد دن هو وار ره كص لوا لعد كب رع ءایدنب هاب رخ اف ا

 رضا ات تراکح OES تعاص نرد تعا لعن رد)ردکعد لو هدو ربتع»

 فرح اب یفرک) شروک ین ٹک) تدحو فرحا یعول) تبحاصع فرح اب) ردک ٤د یدرواے
 دا یا هناعودح هدد شروک ی سدر, E ر لوص)ردکعد یدروط اک

 نول وا و لو. ش نازو جوا ی 2 وارد ین و دعآرم رسو رهام هد. لوا ید

 نوک ره هدهنسر یلصاح یداروط ی :یواواردرب نوکر هو ندتءنصوب ید اروا
 هدد "وطشرو؟ رهو یدبآ رد و هکر وک ى 3 کیدزتسوک نوک رب هس وط نشر

 35 LETE 2 کم ٩ ردکعد ا کا : ضصرعزه یرمغضر

 * ی دا مهدنآ مالرد هک دخ كىرکم تخوا رد TRT تشاد لم

 نامه هد لر یک كنو :اما ردةاحوت كا هشوک ) رد هنسان وم قافناو هراک هدرارپ یک كن و کم

۱ 

 ۰ نا ق و ا ۱( .a ءال یک لاج) هلص ف رحا) 4 عن ر ط هاب تغاضا ردفار مو لا

 یذاب أ یھ ید و هر شا د) رکات فر ا ا یل )رد ج تادا نونو فاا او) فور 23 رکاشو

 زوعط هل ۱ ه-لع۱ءاهو ی E کت وت ول هت a ل هلون نوکسو هل رعد كم اب ہا: )

 )5 ۳و E شدن ) ردکعد زوفط یللایصاحر .کعد

 رف 9 ردعقاو یدعتم هدن ون نداری هداندب یدعتم هل مزال بئاغدرف»هیطام ل او

 اشسا تا-ارکع)رد E و ) هلت افوطعم دصبس لومو رد مع عجار هداتسا

 ردتفاضا هلو ددم لرد صم 1 ےاءد) فرظقرحرد) تعص طدار فرح 6 )اشم دن ل )

 هدر یک كوب اما ردکعد یدنا هدنهل تخ ادنایخادا) هما عم هک

 ۳ یدرک نواهنو هد هسا ءب رده اکح فرح ابو) ردشمل وا نععد دتسانعم كابا

 ےک کوک دم قایتا 6 او شر یدردبا لساک بودا لامها نمر

 تل یا هام ها i A ام هنلاجچ ل ر نداد رکاش یس هشوک یر سا

 فو یدنزوفط یللازو: حوا یداواهدانز ندا قس رو ملعدو یتحعء اکاویدلبا

 ۳  رکو ا اج یب راب مع ید رکو ا نیر, ندنونف یکیدلع ییصاح یدابا عا- زاکا

 ار ییعاح اک ید کرک واو گدردبا عقد هد یلعا یا ب وزی وک لا« ھا 0 کوش

  (E)س) (



 ع دیسنادر

 قاکویرورسو

 ردن دنه>
 دل

 بوزان EAT EE EY 1۳ 1 E عن هد رک وا

 یتهانتسناد ہرا یک ومآ ردنا ا دژومااما بود ردد ءم ند اروا

 تاکو ناگوار ار یسک ودمآر سم نوقو ن م ند ر زابهاتوس طاق ہک زد امت رکو ا
 ی 0 ورز ر ETT TIT اطابس شا هک یدصات یدو

 رد درکاشروک ذم دم دار ندرم_د # مر ارب وااب تمنصب و متسول ا توع الاو تسب 5

 یداوا نارقا دما لر بوش ربا هلاک هدنوقو هدتمدص ینا یدلک ه-اعو و تا

 ردعجار ہر یرعصوا) تبحاصم فرحا ) ص.ص2 تادا ارو) تدحو فرح اب یک)
 دول نعل ردتموق وشراق هدول تمواءم) ردتناضا هئلوعفم لردص«تعواعم ناک-ا)

 فرحابو))هلص فرح اب یدح)ردنوجما تباغ «اهتناا)یدرشروط بووة وراق هک اکو
 نرخ ارارو اتسا) یدیدرمس و )هه ال نا شد ) ناب فرح هک ) ی دحو

 یک زب یور ) تفص طدار ف رح هک ) تدحو فرح او )كل هدا ز تایض ) ص و.

 فرح او فرط فرحان توق ) EAA ARES هلل وب هنن تار قح )رد هرم ال

 تیحاصم .فرحاب )ردسک تو تعصب ) قرزاو رکسکا رنک ) ندداتساوزا ) تیحاصم

 هدف نعل یدشربا هء اغو دح هدنودو تعنص رسد EY لوص#) ر دعحار هداتساوا)

 لاعو 6 هعاموق یشراقو هلام هلکنا گلو هست و وو یداوادما سو لماک هدر«زو

 هد کوا هاشدا نوک ر هک كدهدحرب یداوا لاثمالا باغو نارقالا قاث یلصاح یدیغوب
 قد نو یا رو یایصد ه٤ رزوا ۳۹ كەد ,EE) 5 بودا نقلا یقدرفت در یاوعد

 هدتسوا لیعاح ردتدتهج ییدلبا مات ل قنک نفاکب تواوا مداتساو ندنز و قاولوا

 هکر ھ هد: ول ندا مربا ر هاکنا هدا صو ۲ ك ادا هدنردالاو ردند:د ]وا ی

 0 یهزا بدا لر یا ار کالم * مرد :او دوس وط هاکناو مرولج هد هد رولس لوا

 رم احترضح نا ءءاو تاود ناکرادند رک نیععسام ی هم كا اک تعرا اصءاتدوعرف .8ن ات

 2 ر ی ءاح زا ی دو ننعآ هو کرک هک قو دص E تتم ل . نوج رسا دل رم

EEE ENأ ی. کادو هتشا د ناه یوتا 4 بر كد ناد تسر وج  

 e ا E ارار یاد # کک ۳ e رغدز

 كروكر دردصم ند | هلعافم تعراص-:) SED لو: ھم هد دسر ند رمسا نعد

 یک r ندشاب EE دا رداع ےسا عسام) تدحو فرحان بام ( تس اوم

 : فرحا ) ےہ ايتسە لی ) هشت تادا نوح) اسا( ڪم یول رد ردصم هدو نيد )ر

 تدالحو تدیه هدو اما ردععفوط هر هدر هلا دس وهلا هدوک هدف تامل ) تحاصع

 نهآ ) ردهبنب نيتها هوک ) تفص طیار فرح هک ) تدحو فرحاب) رد دا رح تمظعو

 یدنکر) عاط ندرومد ییعب بوس هروءددیک ات فرح نوو) تسافرحاو)رومد
 بب رغدب ) ردکعد یدراوف هليا هاکح ءاو هلک كيرع فاک یدذکو ) دیک ًافرحر )
 رد-هجار هرم یو ) هلص فرح اب ) ردکعد لزک ناهن ) تفص طبار فرح هک ) های

 توارد یذنک ناکسرد تعدود هدنس هصق یمن مالغ هک ) تک دیدن دا تخوآ )

 یکی ی نیش یدنآ ش شاسدودن ساید 3 رد ۳ هدول ردکعد یدسا ا هدنگبد د

۱ 
 تسالا دنا تنه اوح) ردتفاعما ناو هةم لر دص منا عفد)ر دتدر دعقاو مس ر عك جا رکا

a : | 
 ۱ € و.طهو لو بدا كرروکذ ء ندرت هوا | ES لوص#) یو نا مەد یری

 ر ۴ EE ےک

 ( ید )



 یا زوشروت یدرو-> هاشداب ید ۳ 70۳ ۳77 لرم 2 هد د ا لعاح ی- E ک |

 | رب دلدا ني ۱ 0 1 ناکم مس اور و ۳ لور رەوط س شروک 3 او ۹ کا یدالا صا

 O 5 لیق تسم نالعوا رات :دتاک تواوا رمطاح لد ترمعح نایعاو ت تاود نگار

 ناوج 5 ِد داتسایدارراب و5ندنرب هساوا عاط ندروهد رکآ هک هل اهمو ت یهر یدربک

 یدن لوا ندنا یی یدیا رارک ندرمسپ هک هلی نفو هلبرغ دنب لوا ردالعا هدنوق ندا
 هعددو یدل: هکلنا مدد ید لوا ناوج یدشاب هل دن لوا هن العوا یدا ران وط ناهن

 یدروآ هر و یدتلا ه رزوا یساو یدردلاق ندر, هللا کیا یرسب داسا یدلوا كالام

 واو ES اردا“ سا اید وم 2 ا * زر تام اڪ هک ىدا ناوو دابر ردو ورغ ندفلح

 ی رسو E E 7 SE ؟ تمالعو رج حر رر و

 ۸ دو هداه همد یسک ما هک د عفت تسد نم ر تو * ةو روز داتسا دنوادخ یا تەك

 زور نینح ره زا ته داتس | تفات تند و 2۵.3 د ناد زو ره | تشاد < حارد ن هزا

 هدنو رز # دلاوت 2 ا و EES ادنحارتسود دا هد ۱4 < کت یەک

 هنوخر) همت اه فر رداع امسا هدنرورپ ( تحاصم فرحا ( رد هنسانعم قارازا د ق

 نعرب )كلا هشاب یدرن رسد )رد تقاضا هنا و عقم لر دص متم واعد ی وعد )رد هيم ال تفاضا

 عا رد)رددنب ر و نو وار دا مند ه۶ ةد ) ردکعد یداوا باغ هعرز و | ےب تفای تسد

 ردکع دردتلوا نادنح )لو ءم تاد! ار ار تسدو)ردکءد یدرونتصفو یدک سا تشاد

 ردص»فرح ان) عش د) ناب فرح هک )یسینانلوعفم توقو ) لوا لودفم تسود كه دم )

 هاش داب( بیک ر لوصحم) ردرعص عجار هتسود ہد یی عاف باغ درفم عراضم لعف دناو )

 هاکتمعا یلوولداتسا هکر ابدل, اتم الءو رجز یر لو رابدږو تمعو تعلخ هداتسا هکندرو-

 یددرمس ود لدلوارد ق هن نا یکزوسول دم هرقح هشاب ا و لدلبا هلاةمو تمواقم یاوعد

 هد. در هدینک ع هکلب یدالو و لا هءرزوا بولوابااعاکب هل وقو هل روز داتسا داوادخ یا

 هه. د لوا نو و یدر و خب ردندنب ین هندگ هک ړا شااقنول وارهدنفون نەلىدىا شاق

 هکم درلو ص نوا نر نیل وی همد لوا یدیدداتسایداوب رفظو یداو" بلاعاک, لا

 نارك ؟ بواوا لب اتال د ر 1 هک هدرب و تردقو تو ردقلوا هکتسود هکر درا عد القعو ابطح

 توادع هم هلو تصرف هت وادع نیمی هعهلو ارداق هغلوب رفط کس هسرولوا الات ةا کم مع

 هکر , درددات عالوق هک * ددافح دوخ "هدرورزا ۳ تفک هح رک و دیش هسردا دص

 نا | ند نس E روحواه> ندڏس ى سا

 * لاعرد دوم دوخ نواب * <a و * یک دعساا یاو كن هعطق ول یعب) یکدعسب 2 | کیدد

 هل ترواودوخ) رد هنسانع- اما نالوا عقاو هدمالک ءادعاهدوا # درکن هلامز نرد سکر کمان

 هدعاوامما هتساتعم یدنک هلاک هح رکا ردتادا هدنو ) ر دکر شم هد دیک ان تادا هلیعسا

 دیک ات تاداوآ هتناتقع 4 اک ره 8 فرحان ) رد هنساتءهردقولو یدلوا دوبن ) ردلباق

 باغ د رقم یطام ی لعفدرکن) اديه سک ) راج هدقلوا هنسانعم الا نوعا انش او راس قلوا
 5 عد ) ردقو افو رک ره ہدلاعا ( تب لوصح ) ناہزفرط هنامز نردو ) ادم رب

 e هحو افوندد ر٤ رقرب یصاح» شخالوا» ۳ رهو ردقوب حج یراکدد تعرعحو افو

 ا ر هدنامزواما )شءاراو هدننامز الاول و تال د هداس هدف اس نامز دوخا ی “مالک

 ك نامزراب و یار نه هب قد یا دات ةیهحواذوورهمیلصاح) یدایا ژارباو را ھاو غ ۴

 | تخوم ان سک# ردا مو دعمو مسالا دوج +۶ ی ۲ ۱وک و اعع ؛دنایزو اما ) شعاراو

aaa aaaتم هک مس سس  TTرس ساک کت  aa 



 كتب برع رپ تیر وک ذم

 رد ول لوا هکر دیس هجر

 رع د (ةبامرلا هبعا)

 قوذ رکیملیا حرش نيلي

 یدملز اب نوجا یکیدلا
 دم

 یناکدر یدو

 یعشدر

۱ 
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 ر( ) یضام ین ون لعف تخومانو )ایم سک * درکن هن اش ۱ مزار: لع
 توس > هک ) ردادتمء ریخ هل * دلج و حرص رمغن مرا او) رد > وا : حرص رعهم و هرعال

 4 £ 6 لوصح) نا لعد رکن )سان لود E دو) یلوا لوءهم در 6 )ردکعد نبا ص

 یا E ی ت ةا E رایا ا ا قازادنار ی ا یدک ةرک وا ی ت اا

 یدادا دصو لابا ما مس فدهورت كا :تقاع هم داب ءا مد ین قازادن ارم 2 دیک رهییعل

lal,تعاسااکد نا دابا ناسحاو مر کو فطار ےک هوره ی مع دصح ند دص یداب  

 چ ةول امک ندنوب (هیلات لنیجحا * نعرشقلا)ردشروب a ردکع د یدشر :اررمط ورسو

 دوب هت شذ یب ارج هشوک رد درج یا ورد * ت ,اکح # ردو زاوا قیر تی

 د رکن تاعّلاو .درو ابنرب مس تسنعانق « ام چ AN ساد ورد SK ور یھ شدا

 *# دژناویح ل 2 a ناش و وب 5 رخ هغناطنا توا ودمار م8 تغطاستوطسهک ا ا اشدا و

 فرح اب و) زد هہمالار ص اک ندشباب ل فن ردلوءهعحما درج) تد>و ف ر

 ا طب ار فرح هک )ردکعد ند هت رو وماقملوا اج ازا J دحو فر حاب یهاشداب)تدحو

 1 ّ 9 < رمصلوعهءلد کنتاغتناو) لز ءم لدرواررس) هناس تقاضا هتعانفو ٩ مه ال كالم عارف)

 1 : هل-وک س ا توطس)رد۔ بک قااس هن ہک ) ردهدر دن واب فوذحی 2 رصرغو

 1 نوبت = هغاط )رد دمال ءاضا ةتطاس) 1 ار ردردصم هاشم هیلغو رهق

 تادانولوفلاو ىع ن ۳ 9 ۶ نعد ) دست .یعیک a3 رحرد ییکرآ فدوسوب و ارخر) هاب

 ۲ اور کو لوصح)ر د مال یءاضا دلا وح لاثمرب )عج
 ینیداوا شا ورد اغا یدا شلوا نیشداهو ن رک تارع تولوا عطا ندعاخ هدا وص

 شعاشهراو هب هیقارم اع شی ورد رک م یدروک یش ورد هدهشوک لوا یدارغوا اش دابر هءاقم

 تعارف ندن ایلاعو لاع تعاد کالدیعب) ردنعانق لء عارف هک ندهاعم لوا شب ورد سد )

 : ها شدا و )ی دابا تافتلا میم هنعباوتو هاشدا و)یدءردل انیغابند ه دارم ن درج یک, در, و لاب

 ۱ نده ی“ .A لغو رهق طا جم رد س هلغو ره ,A 3 دنهحو ماعم لوا

 ۱ یدلوار ات .o3 دیو یدلو و سم وز ندتهح ییدداواقا راه قاهاشداب یبصاح

 حج ام نو دوص یل یس E راشوب a3 رخو RR هرلئاوا هس ا ی ید دو

 نارا یناجازارارروک رار ییادک و هاشور راسب E EGE ا

E۳ ؛وس فا اش ه> الط “او  ADEEهر د2 تج ناز او ماعم  E۱  

ESتفگ ر زو # شانوس فرض نیلبا حرش هانطاس توقینطاس نوطسو راخابا  

 تا NS یا بدا طرشو یدکن تمدخ | ۳ ور نیمز و

 ح رهد زا كولع هک نادر کیدو درادوتزا تمد عفو هک a ات زا تمدخ مقوتار یا. 0

 شد ورد یدلکر ز رو كح: دهل وب هاشدا روک ذم * وام تعاط هر! زا عابر هرددیعر 3

 ردکعد یهاشدابكزور ردر هیمال یرلتفاضا نیمز یور ه اشدا) شلوردیا یدید هدر

Eدوا هلرا هود رک ) هتان هما ارغوا  REر  
 

 فوفو یوی او صز

 فرحاب یا ) رد هیمال بدا طرش ردکعد دابا یظت نوفا :ر رییظعت دنودا رم ندتمد>

 ردکعد ] دءهرونک تبطا درت» یصام نذل عف یدرب واع) رد هئسانعم لع یاحو ) هلص
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 لءفتعفوت ) ردکعد هلی وس هکلم لوءفم فرح ارار كالعوکب) یدید هریزو شهرد تفکر

 تدحوفرحاب یسک )ارد هداوعفم لردصمیفاضا هتمدخ)هن-انعم دیءارد ردصم ندناب

 افت عفو تفص طدار فرح هک ) ردکعد توط ندند راد ) رد.طاع درفح سا لعفراد

 ( منوت ر



( ۱۵۹ ) 
 )سس ا س ل

 فطعف ر> واو ( ردگع د رتوط باغ 5 ر ەم ع راضمل 5 درادهدنار ء| ردی يک تءدخ عفوت

 ن ادارهد ( نابفرح هک ) داکاو لب رد بودا باط> هرزو شاورد ح )ید یکید )

 ةا و رد سا هد £ ؛اب ساب 2 رد هیم ال قئاطا فک ساب هد دوم ڪال رد للعت

 1 طم
E.تادا لادو نونو ) رد ها وهم 2۱ یفاضا هّیعر اسا هم ق° ورود ق  

 رارد ۵-+ رلتدد لوا انا
 1 5 1 ۱ ۰ ندصخانک هوا مولعم ردیعج كار را .هق كناراباعر )یا فرح ه ( هلرا تعا لوام ردعج

 ا شیدیا ٩ یا تاتو و هضوالثم ) رواوا عج هنرزوا ینزوالاعف مسا راک هرزوا ینزو ةلیەف
 تس وا شد یکیاو ردتفاضا هنلوعفم ل ردصم كولم تعاط ) ردت هل رل هه كناخ رولک اناتثو انادهو اباضق

 دلش  ندنسهکح كنزوبرب شو ورد یا یدد هګدیڈدا قبح اصمروکذم ندهاشدا رزو( تیکرتلوصحم)

 هن ر دا طرشو AEE بودا مظعل نوعت یدارغوا هکنسوا كنس یهاشدا

 نده يک رب شیدیماتمدخ هاشداب یایدو هلی رس ههاشدا , یدیدهرزو شیورد) ]نرو مک

 تنایص و طح - قییعر راهاشداب ا ۳ 1 رو یا ی حد و جدیعا تعا ندنسلوا هکنوط

 هج را * تستدورد نایاب ا اش داب * مط * ر راکد نوا 2 هنطالما اعر ردوا

 یګ ورود د ی ردلعاف تادانابنابحاپ ( ادم هاشدان * تسوا تاود رف تم هڏ

 ردادّسم رخو ردد طا دنا وعدم ال - اف ممآ ق -وارصا دا ورد ( ها E طاع ردکعد

 مهم

 ترورمط دیدشاو رد هن سان ء١ توق دلو رد )نع یتیببس تبحاص م قفرحاب)ادتبء تم )
 رداد ربخ هلدءدام رش ) رد هل و هد دنظْفا تسواو ) رد هيمال یفاضا هتاود ردلوګانزو

 فاح ندنرش كنه ی حب ردینامساپ كاناعرو ارفف نحو كش !ورد هاشداپ ( تبلوصح )

 هدرا "یاس ی ر دەلو یلود كتعاشداب ی ارفف روضحو 3 ه> رک اردیماحو

 یآرب ناب وج ۳۹ * تسدن ناب و> یا ر زا اشوک ه زرونک لابا ۵د هو لاح هد ودا

 زرد هنو ود هل یف كناو و ن كيوواوو ۳ ك < فاک تنا وک * تسوآ تو

 تادا هللا هیلصا ءابیا رب ) ردتفل هد هلاب هنیرباف هل رل هدف كنونو كنيغ را ربد منغ هج رع
 دیهال ناب وج یارب ) ادنیهدنفسوک ) فورعء هلم یابو ےح ناب وج ) ردص.صتو للت

 تسواتعدخ یار ) ادتبم ناپوجناع فرح هک )بارسا فرح لب ) رد ادم رخ تیلو )

 تمدخ هلا وج نوب وةرروپ بودا وتو جوت ییالوا تب (تبلوصح) ادبءربخورا مال
 ر وا وا مةن هل یغانابو هد وس ییاهت ردلوګا تعدخ هن و وق ناب وج هکلبردلکد نوا

 * شیر هدهاحزالدارب رک د * نبدا ماکزورما یکب * یرخاهعطق * روناهدناف هاکنا ی عب

 نارهاک نامزفرظزو مما ) ردیوالوءفم كاي هلرس هني رقارب رک د )رداریکب یر دقت یکی

 درة هع را طم لءف نج ) ردات لوعء ردکعد یج روس دارندن دینار رد ییکرت فصو

 یلوالوعفم كني ردقهرب لوعفمتاداارو )تدح و فرحا یرکد) ردکع دنیسرروک باطاخت
 هدایند ( تدلوصح ) یحرص شورو یحرسرغ لوءفم هدهازا )یسنات لوءةء لدو

 دا مر هدافصو قوذو ترشعو شاء یا ) نیسرروک نیماک و نااک نوکی یاسر

 هدهاع یکه روب كف ریغا ویسا رغر و نیسرروک لالا هد مور ورم و لاحشوخو

 یک و هدندو زان یھک میکرد هلب وب یلاع كنید نب ) نیم رر وک حورح ندا ودردو
 فرحفاک ) یکزور *# شیدنا لایخرمس زغم لاخ#* درو ات ساددنج یزور# ردهدتاذو ناوه
 فرحات ر دکع د هل ارم ص بطاح د هم مما ل ەد شاب )ردکءد دهن دنح )تدح و فرح او )ر غصت

 كلباو نيب رغم )ىلعاف كاخ هم ات بناغدرفم عراضملعف دروح )تیاغ فرحاو ) لیلعت

 e دیکر ف صو شادنالابخ )هلارا تعا یک اھ: "اسایو هیمال هشددنا لا خو )رد هي هال یفاضاهرس

 ( س) )۳ )



 ید ی دار

 دیس نیا ےج رم یفاک ع
 ردلبع

 رو

 ی در

 يلع دیس نا د ر
 یر ور سدر

 لع دیس نادر

 یر ور و

)۱۷۰ ( 

 كشاب تسددنا لاب > یقارط ےک ات هللا ربص رکی وک هعنرب ( تب لوصح )ندندیشدنارد

 هوا قاربط تونر وج نوک جاقر ی سس هَ نان كشاب شا دا لاح او هی یسیس

 لر د صم یهاشقرف * شىپدما ەتشون یاضونوج * تساخرب یکدش و یهاشقرف# هلباربص

 لی تادانوح )یدا و |عفرویدءاقتساخرب )هب یهاشر دقو طعمیکدنب ) ردتفاضا هنلعاق

 : كل دنب و قلعاش دار (تبلوصح)ردکع دلو اه دلو شا )هاب یفاضا هب هتشونیزا یک>اضق

 هن رک و ایس هتشوت یاضق كادخ هکنوح )ی داق صع و "رمیغ هدنرارا نمد )یدعااق قرف

 یسک را e AS ۔ ام ەلکاک یر ود GEGE گ 3 صد ) یدک

 رد هیمال هد ص دات ) تدحوفرحاب یسک رک 1 وردزا رکناوت نم استند اد ما

 نوادی کات زابسد ردکعد o رد هوخا وا هل. ےک لفاک رب < زاب) ردیربق دا مم ندهد م لاخازا

 لامهتسا ین لعف E و )رواوا كعد هجا ب ؟ معو هعا وا هلیص تاک و ) رولواش ءاک

 یک رم رغ شب و ر د زاو ) یح رص ا )ردکعد ر نالکآ

 مو صفا ندرة ی غ هسزاق نت ل )هح س هرم ك هد ا رر ا

 هلربسب اب هر نالوا قراف :رل بام ین ) یتسارا گناه رکصذ دک درک هغارمط یت و )زل

 هتسواو ررا در رک ابو هل م رک اب و هلْغاط ¿ نیس هربعم كنانغا ضصعإو تهاشداب 2

 هد هنعسن ضب رواوا ربا یر هش ال نکیل زا و ی رلاحو و ا هک ههیا

 ین دنکز اب ) ھلب را هنیص e رد زا ورد زا رکنآ او E * دنکز اب هد مع هاب نا ا

 عو هدنق وتش ندندرک و ہد ص صك دعك ) شما اطخ ندهد ج وا نیلبا صبص۶# هەم

 رددرتم عراضم لهف ندندنک هل صف كند رع فاک دیک ) هدنسهلا لخد هللا جم راک :

 هک ) ردع:سم ندرت هل کف كن رع فاک دیک ارز شا اطخ هدقادتشا مکح سد

 یتیبدل وا هلیعع كا رع قاک یسانع» لدنك زا یدا شل وا ناب قاقتشا "هدعاق اشاس

 را اک ار تالد* شعالکد كلام هادا قحن ید A ۳ ءاورک ردکعد A با فک نعل ھحآ هجر دەت

 ایه ےک هدننم تح زر N مها وه نآ تغ هاو یرحن در نهار ۳ شاورد

 گاز او ویل وکس كنيسو ىع كن ره را وس ۱) رد هنسانعم مالک دن هل راک E ید

 ۱ درفم لیفتسم ید لعد یهدن ) رد یفاضا هناو.2۰ لردصم درر دک عد کک هلی

 یدد هثد ورد یدلکرتوم ینعب مکع یالک كذو ورد ههاشداپ ( ب 9 و

 اکب یدید هاشداب نیس هیمر و ۳ ید زی VES هتساه:سا رب ندخ

 تلود نیل * تتد تنه نل هک ن ونک بارد * تا # 0

aند نتف ارد ) ندد برد ) رد طاع درقم ما لوف با رد * تسد تس د د ورعم  

 هددت لرادت هلغم الک ار کر مدم ظا بار د )راس ابا تباصا نیر د فرح نيد ند ناو نيد

 هلا م ( ا as ا ےک نيد رد E E قعوطو قعءالئ او كترا ) ردکعد هلا

 باطخ یات تهد ) لیلءت فرحایو ) ناپ فرح هک ) ردکعد یدعت نونک ) كلذک هدشد
 ردنراشامسا ناو ( لیلا قرح هک نیک ( هدنر ده تاسد )رد ده هنس ده نهج نعم

 1 یلیعاف بناع درد عراضم لع دو م٥ ام تکلعو ظا هل. كم ئالم ( هود

 ۱ تسدزا یر لا ح ۳7 تسد تسد ( لحا لیس يع ردر د هد عمر هکلعو لود

 ۱ تودیا لر اد یلاوحا نالوا مزال هر خا ید ) تابلو صع ( ردكم « ا نداا رد تس دب

 ربا یص !قانام اشد لوص رک هات : تود ن رکا هداا تصرف ی )راو تاوتف نیت هدكلا هکر ا

 ۱ هدگنس ی < ینیدالق ما لرلدل وا لوا ندس ین )ردي کلا نما تاودوتالهو چ !ویارز

 ےک کک

 ) هدکلا (

TE grr 

 ت کک تو سس یا ا وو ی اا یف ف قاین

 تا

۱ 



) ۱۷۱ ( 

 | ب بشوزور هک تحاوختم؟ و تفریرصم نون اوذ ش دن ارز وزایی ,*تراکح * * زالاقم دکلا ۱
 تفکو ترکی وونآابوذ ناسرب شد وقعزاو زاو فا شو و م وغم نا طاس تم دخت

 شا یدو وچ 2۸4 "هلجزانطام اوت ها دیس نینچ یلاعت یادخ زا نم م رکا
 تار تیتاک ز هادآبنا یسیر )زد رویم ترک ییا دات دهلک ود قوا ود ود وهم اتم ا
 باشم ینوت اوذ)ردرلترمضحیرمص+نونلاوذهکر دن داراوا هد یسیرب و )ردم مالدا لعرب سدو
 نولاوذ یقاو )ردضف اولا بک و ) ردنایوث یر میساو ررازاب هدیلوا هبقطهدنراهرکذت
 یدو وییدیعرت ))ثلدلا كرت نون ردج ان هلیصفت هجو ءدنس هلوا بعلم هلبعانونلاوذو )

 تنگویدراو هنااا كن رص نوناوذیسرب ندررزو ( بیکر لوص )ردنو | تیاکح یر
 ملدیما نعب ) مراودیما هنتاتسحوربخ دو لر ةع هتدخ ك هاش دابر دوکو وک رک یدلید
 ندهالا ن ن یددو یدلغا لحدشوا یز وسوب نونلاوذ اق روف ندناذعو تب وفعو

 ید ورک * هد هق* مدرواوا یسیر كرل قب دص نیس ,قروق ندهاش داب نسهک مدیاقر وق نیلح وب

 هاک-فرحا و ) یطامند لءف ید ون * یدوبتالف رب شب ورد یا * ج رو تحار ديفا
 نعد ) هل ریدقت قفاضرپ ردقوطعم هتحار میر )رد ءاوعقم لر صم تقاضا تح ار ديما )

 فالف ) العتسا فرحر ) رددءازو داع دآم ند-دورد ) هال شب و رد یاب )€ ر مر

 یدیما تعلو تحار رکا ( تب لوصح ) لاح تباک> یعام له ید وب ) فورعء
 سس موق رو و تاهعو باذد هدم 4> ویدنا يلوا یدیما روض حو تحار .دتجییءب یدایلوا

 تتعاطو هنادابع كنادخ درحم هل وط نم ول وات داه ز و دابع رکا نعد یدلیل وا

 ۳ كد ورد را هم با ندا. نوعتق ایل الحا ليڪو مظعل كنتاذو نوعا ق اهعسا

 راو ارا تءاط و تدا ع هیادخداهز و داء هلط رش ر وک ذم نع! یدر ولوا هر ز وا ئالد

 بنا معنا یدررواواادخ لوبقم لیصاح یدر ردا رس هدعوظع شرع ییکنوب ر هم کكيالد

 یلصارو*یدوب "ال تالهرت نانیم# * دیس زباد ارب رورو #* یو اوالصاو هپ هیلاع
 تباکح فرحاو )دیک أ ا یدیسرب ) یدالق في نوجا نزو تور یدارکاو

 ییصا تالمزک ) رد کعد نیلجنا نانسمه ) ردنوه رع هب ین لوا عارصم ردکعد یدیقر وق
 یک الم ینو یدرولوا تال«یدوب ثالم ) یدنلق فیفخ نوعا نزو ترور ردکال» زاهک
 ردهدروط>و هدن رظذاعاد هک را روق هدانز ندا رخ هکیالم ارز ید روآ وا زرع.و مرکه

 لو مرکمو ززع» یک الم ید ق روق ندادخ یک یی دق ر وق ندهاشداپ رب زو رکاو )

 هکلف ت ولوا درو لاب نداد قاالعو قداوع یک یسع ترضح یصاح) ید روأوا

 نس هظح الم ف ع هطرشیطرمرلناز اب رک هنر رو )یدر وا وب نس هبت رم كلم بودا حورع
 لب رسک كمال نوزاد (یدوب «ال*تالفر كل ءوج) دنا عارمصم تیوب حارش ضب را مالا

 یدراو یهجو كمالرمسک ,دیهکیآ یدایلرا یباع_هیفاق رکاو هدنسنا هل-یعفو هدیکاوا
 كك وا یدون كل ٠ یاد ۰ ر نا یس هیدن كعارصم روک لم دروس میز کاو رجب

 a غ یسامزاب یصگ مر غ بود ار نود هست ی سعد هل هد لند ناتو ی راک

 نامرف ره : کی 8 جو < ,هاشدا E تیاکح ۰# رک صد ہک د),افاّرمعا رکا نواس نتعص كلو

 ET TPR دوخ را رازا تام و ارت هک یب مسح یح وع كالع یا تھک داد

 ن 1 ) تدحوف رحاب ی هاش داب # دز a ٤ ى او نهر, سهن كم تب وع

 یلصاح )ردکعد ۳۹ ےک نص ہر دقت فاضعرپ ردە ءال و صاده دک ی ) هلصفرحاب

 | ید رو نعي یدر و نام رد داد نام رف ) تدحو ها و شا ها وهدم ل ردصء



 یورسو ی لعردیسنادر

 قاک در

) ۱۷ ( 

 هلصف ردز اج هدیج رکو مج حف هدبج وم) تبحاصع فرحاب ) یدید هانکیب تفک)
 تدحوفرحات و ) رد هبءالیفاضا هع ) رد هتساتعف باس هلل ارمسک و هتسا هد اصتعم

 یر 0 ۳ توش و د صف و وه اقا لر دم لک قلم )تشص طوار فرح هک )
 ردکعد ڪڪ كو هل ه> ون هل وک هح ( ردکعد هابد ندند- وج بطا 2 یھ لوو

SEEتیفاشو هتسانعم یدنک س ھن ) فرط فرح اب ك )رد هتسا اوم ںاذع  

 هزب )رد مال یفاض انآ رو )رک: رد 2 نسب ردکعد رواوا هاش رب درب )راغ قلو اهنسا تەم

 عراضم لذ دناع ) مادو قاب یلصاح یدیا دوام )ردهساتعم ءانک هلیعف كن رع ءاب

 تک لوضع ا رلخابا طاع رد ندند ام ردقتذم ندد ام رد کعد رولاق باد رقم

 نالوا هعرزوا م: هاشداب یا یدد مولظم لوا ید ر وب لد یمواظ» :انک ی ر هاشداب رپ

 هالا رازآ ب ودا ییدنکه لکا لق ىن ىلصاح ) هلرساضتتمو دلیس ك.ضفو مخ

 نیس رکح ر رو تجز.داز ندا ن“ ن < نی ردنا كاله ر لس او س۶ تدحارز

 تاکح هدا اکر یدد موم اعم ( مرولوا رم« هل ھون ی ا لتن یس ید د هاش داب
 نیرولتروقندنل|كناهدضنر یب ) رولوا ماگ دسفنرو هدنارب ندمرزوا ےب تبوقعو باذع

 نس هاکلیا لتقیتب هک ملک د بجوتسم هلن ارز رولاق هدکرزوا كسد بالادا یهانکک كلا اما

 ور eD ڪک دا وج ا نارود * یار # ندا يلوا تذعم درا

 وج) ردنابح دا مم ندا ارز تایخ نامز ین )ردک عداق نامز هرم ال اه نارود# تشذگبامزو
 اقلطداب الاو ردنوما هیهاقو نزو ترورص صیصخ2 ارګ همالارع داب )ردهبش" تادا

 درفهیضاملعف تش ذک )دیک فرح ابتشذکب )ردربارب ییسف هنارگو هیارحگردرورلا عب رس
 رعت للود یطام بودا لیرغت هن ر شارا ینجالوا هدرار یک كنون ردکعد یدک بئاغ

 هدنوبسپ ) رد-عفاو هدنلاوحا تمايق اصوصخ هد هدیدعمضاوم ,دیظعنآرف هکتن زرد |
 راشد یدکو ود ردلک د ربتعم یضام یانعء هدعضاوم هل وه٥ ول تورو ا ۳۹3

 ندیش وخ دارم ردهل وب هدیشوخ )ردص فرح ی ) شا: و هجو ی ندا لخد
 تر و رم رد هثساتعم نوخ هدن وباما ردقشار هدنفاابز ) نیک رج تشز ) ردتذا

 یبک ارڪص داب تاب يب تايح نامز (تس لوصحم) شءدابز نوا هفاقو نزو

 یسک ود هد هوا لوطمو دودم هکر دق هره رع یصاح یدلاق قاب نهي یدک هلتع سس
 هسا هنره نیک ر جو لزوکو تال زمستذاو تذل هداږلد یدعا ردهدن کج شک نش رد رەھ

 هاج زو تشزالاوردنوګا نز و تر و رض راب ر د صم ءا ) یداساق قاب یدتک یدک

 دا6 قاب یدک بوک نداند لزوکو نیکرحو وا: یا عهد )لکد ا تبت

 یدابا

 یععس هنعانع« یب رداعان تادا فذ ندراکو هل عف كم فاکرکو ) طظ مس رکتس)

 رد هی. ال یتفاضا هرب نو ندرک ) هلصفرحرب ) نایب فرح هک ) هعانهم یعحلط نەی
 طط هز هک دانا نط ظ ( تدلوصح )ردکعدامزاامر ) ردکعد یدااق یطاملءف دناع )

 نکیل ید روس افصو روط> یدنک تبوداهز یافحو روج هکم دنا لایخ یدل یدلبا ۱

 رب تفنا دن * تشدگبام ریو دناع وا ندا ۱36۳ پا درک امر یکم تشاد

 ارز یدااق هد . ول كندنک یدبآ یسهلطءو هانکو یدتک بوکهدنار ندر هک ق وب یرخ

 5 نحصاار کالم * هلا بّصف نء هل ذایعلا رکح ناذع هد رخا بو اوا مان دب هدا لد

 یدنو حصن ك كهانک ی هاش داره اوچو قو تشذکر دوا نو تا اد دن واک

 رذعو ىد-۔ايا وفع ندلتد نعد یدگندنسادوس یلتفكناو یدال بارت 1۳ ییب ىد لادناف

 ) هکیدلبد

FT OTO عادت سیتی بر ان ی یادت یک ی دا تا سس نا ET 



6۱۷۳۱ 

 مدروب اش ی وار رخآ هکمدرو هدا تاکتراههاک واوا تودا لو هر قحا ی“ هکی دلبد

 یدال: 1 لس ی ا د فطا یلیصاح یدید مدر وب هدأ یق>رغل ی بقل اب ار 5

 ۱ قفور کب رهوددر کم هش دا ت تکلع عاصهزا ی مهمرد نا اورمش ون یارزو * تراک *

 داقارا ابتخا کال« یر اررهج درب درکبم ها دنا نینعمخ رن ثالمد" ره نآردوخ ش ا5

erبجو تەك, ےکح ندنحرکف رب یدید تب ص هجار كلمىأر اد سعود  

 سباسعخاب دا باوص هک تسادخ تشم رد نانکمهیًآرو تسین مولسعمراک ماجماهک نآ
 * شات نعاوا تاز اوا کام امت ا یوا 3 تسزتیلوا ئالە یر تغفاوم

 دتکلع) رد یعج لنیبص» عاصم) تدحو فرحأاب و) رد هسا نعم یرورض هدول مهم)

 ردکعد ید ربا ردینهام لاح تباکح دندرکیم) ر دهنسانهرکف هو دنا ) رد هیمال تقاضا
 تدحو فرحاب قأو) ردر هیمالهدوخو ) یفاضاهشیاد) هدعانعم قفاوم ردردصمینفو)

 ردکعدیک ارزو نینیمه) ردهنسانعم جد "من)ر دکعد یدرروا یصام تیاکح لءف درم)

 «الءیآر) هلصتاداار اررهج رزب ) ردکام لیعافر دکء د یدرد |یضام تیاکحلعفد رکیم)
 ریس ها۹ : ۶ ۰ ۰ ۰

 1 1 هک هلو م راعم)ردباغ درفع یطام لعف هنسانعم یداواعقاو عب یدشود داتفا) رد هیمال
 یادو يع در EEE ۱لال LEE لا

 صلاح یک 0 و سد رد اد دو هب یک تداجح ص لع ردصم : ی

 کس ۰
 شدتفک )دیفخ نعل رس)رداد-بمنارزو) راشابا عيا ط یتسانعم كف رح یرلنرو ییسانعم

 تکا ارار ئالە یأأر ) دادیم ربخ داع هلو ارزو یلعاف الدو عجار هره رز رعک

 73۹ کر هدد تم ءاو یرسهک كنازو یھ كيمتب هر ردکعد كنيأر 5 صیصع

 تاک ) ردلکد لمعت ی ردوو لعد هکرد ردصمر ول رد هنسادعو قاهرا یعب تلیصف

 یعصتعم هل هفوردکع د بدس هلل رسک کیج بجوم) تبحاصم فرحاب )یدید رهجرزپ
 هراک ) ردهنسانعم لوصورخا ماجتا) ناب فرح هک ) ةیعال یفاضا هنظفا نآ) رد هتسانعم
 نانکمه)ر د هیمال تقاضا هنانکمهادمیآرو) یربخ تسنوادتبمماجما)ر د دمال تفاضا

 هنسانعم تداراتبشم)ر دعا هنسانعم عیج هلیرمسک كنیم فاکو ینوکسكيو یصف كناه
 ناب فرح هک ) اذری هیفرط *هلج رد همال یفاضا ههللا یی رد صم نعل ) ردردصء

 | رد هتسانعم اف ن الوا لخ اد هناوج كطرش سد یرکااطخو ) یرغوط باوص)

 باوص فالخ) لیلءت فرح ان) یربخ تسزنیلوا) مالک ءادبمورل هبال كالم یار تغفاوم)
 لر دصدو | تااسعم) هیه ال تعلاتم تلعر) تب رحاصم فرحا ) ردتع ءاضا هلو عقم لردصم

 ےشاب)رد هنسانعم نیما هلبااب نوکس هدنرلاراو هلبرمسک ك یو كنءنمهنعا) ردتذاضا هنلعاف
 كن اورمش و ( تک لوصح ) ردکعدزوالوا هدو ندندیشابر درغلا عم ملکن عراضم لود

 ترواشمورمبد هدلاح یرور طو هد ما عرب هدنهوصخ تلود لاصمو تکلمروءایژرب زو

 یک رلدوب هدهاشد اب ی درداربدو یآدرب هر زوا یکیدلب ی اب وا رهو ید ر یا

 ییب یدلوا عف او ر اّ یرب دو یار نما دا ره ر ى د را و

 7 دید ةيفخ هرهجزرب را رب زو هش راب دنو یآر كرارب زوریاس یدلنا چر 7 نیر كنا
 هر روا یر دور توی كد ر وک ی نهو یتیالبصف كن رب دنو یار اشداب

 ردلکد موس یکوص كلا کت 2 رکف هاشداپ مدلیا خوب هل ریس لوا یدید رهجرزب

 ییعب یا طخاب و هک یئاوص ۳7 هدسشمو BY كيلا دت ها یربب دتورکذ كنعيجو

 یک ی دیعاوص رد ضوقم هنتدارا كنادخ فرصاو رمب دن عج

 اکا هسرولک فلاح هیاوص هارر کا کات رد لوا كايا تغفاوم هنربسدتو یر كه اش داس

 ( س) ۱ ( 4 )



) ۱۷۶ ( 
EE 

 نا طا ی ۳ فالخ * یوم * زوالوا نیما | ندبضو محو ن را وم هل یاس تعبارم

 ردر هیعال یرلتفاضا ناطاس E یالخ * نئش تسد دشا شوخ نوع # ن ئا

BT Eرد هیم ال شش ! وخنوخ) ت.حاصءفرح اب ن نوح )ر دیلوعف»مدقم كن ارت  

 تعاشداب ( تد 3 ا رمد تسدو ) ر دوشمهرغلوعهم دزد نتشو)

 نت ۲ قلوا بلاط هرم دن فلاح هرب د دار ۱ كا ییعد مسارب واک هربا دوای 3۳

 هرمالاواو ارز ردکم 2۳ فاز E E با ی عزا ههاشداب ییعدردعم و ل ا هل اف ْأ

 دوخ ۴# ی ور 9 هام ا 1 نتفا دا * نا تسدش د وک ارژور دو> ر Y1 ۷ رد ال 0

 ےسا ںاو ) یسنات تسشو) لوا ا لد وک لوعفم تادا ار او قو رکاب راد

 ندنتسیاب ندندحاب ردکعد رک بّناغ درم ع را طم لعف دا ) لابفتسا فرحا) ی

  E(تس لوصح )رار د ه٤ زدلب رکلوا نب ورپ ) ردکعد هتشا كنا ) رانا اطخ راسد ۱
 °2 0 1 ی ۰ E ۳ ۳ یرورم و ىلع 27 در

 یتمالک بودا تعفاوم کا ه-ردرد5کدز دنوک رد ھڪ ول ھه: ور زور د د ابر ۱

 توش روک کل وا هساو یآ ها لات تویهح نکا درو ردکح رک بو دنا داو قلد صا
: 

 یا تم هر وجو طظ ییددروب ر ترمه> هکر دو رهاط ( ر رک كءدرروط هراکشا

 یدایش ی ٭ ناکح # رد ره ٍط قددصد .دزوس ق ام اط الاو رد هدر ینیدلوازوس

 ور _رصف و مآ ۳ جزا هک ۱ رک دمآرد نه ت را "هفاقاو ى درا نم رک تفاتو نا ناو ڊڪ

 یک رتدوم رف نارک ی شزاوئو درک م ارکاو داد شما هدوب# م | هتک نم هک درب نال ۽ سس یرورسدرز

 نارد نالح یام د زا کب ٭ لکد د وهجوم ول هد سر 2 ۳ و 19 نا .داز

 درب ا هل وک هج Ee ا مديد هس هد رد ی 2۱ لع رد اروا نم تەك دوب هدمآ رسا لاس

 یرونناودرد شرعشو د شاب هلوک هح یولعهيطالم ردد وب ینارصت سرد تک یرکیدو

 یورد وادخ کا تک قفل ارح عورد نیدتحوک از قل و سس ز 4 تی و دواب

 1 تسدح نا تفت مراوارس یامرف هک ت وع رھا دشا تساررکا ۴ وکر کید ی ET نمز

 تر نم هرک ( تار شهرو- هدناتس وب هک رد داف قارز هل كد كرد ای # # تو

 : هکر دط ار ود سد رار د داش هد هرلناوخ دص3 ( نفورکم نآو تسد.شوقرزناهک (نّرهناسحا

 ید نمود لدحهم هاد سا: / هکر دور# 5 نابوق لود رذ) متم هدمک و هدر

 E فب رطو دور هد وب و ام تاذکدایش ( ید رلبا لخ دە یریغو 0

 ی رل> 5 راما ردکعد یدروا تقارب ( یکواب جحاص وسک) شبا ارقا دز جم سد ییعدر

 e ماماللصاح)ردکع د بوسام ه ىلع تیا فر جان ا یولع) ن را فرح هک) یک يکیدروا

 | رد ام ف هد وب شد ) لسو فرح «رمهو ندحو فرحا و ءصق )رار د دود ال زا

 ویسا لرهشر هدنلوب اما ن دستش هیطالم) راربد هارب نابرق یگ اد,ء)
 1 یرونا (

777۳7 

 1 ردا تاالد ی او د هات اولو ۱ رام کک زا رعاش لر وز روه شهر ندم كل وه ها ارعش

 : زا حو ولد مربما ی ۳ یواع ۳ 3 یکر ریما یدروا شرلجحاص داش تو EAE , لوصع)

 ۱ ود مدایوس ل ی هگیدن وص هد صر ههاش دار ر وولد ی رولک ند هک,د رک هر مس هل ےس هلداو

 ۱ ندرفس لب لوا ی هما 1 را حاصم ی »هد یسر ندنسامدت گهاشدار ها لوا ق دنا

 . رواوا هی یجباح مدرو هدن رهش هرم صر a ناب رد یدایشوب لب هکر دید ى اك

 هدرهش .A ہطالم هگید د یجد ی م>اصهر رب ورولو ۱ تبات دی CEFN هل لح! 3 9

 فرش هدنفحو رولو اوین یودع سدردلغوا كالا ہذر ین! یدآ ىنا مهنربیسااب

 ندتهج چوا یلصاح )رلیداوب هدب رونا ناودییرعش یغب دنوصو روآواتباث 4هجون
 ۱۵ ےس

 ےک م

 ( یذک )



) ۱۷۰ ( 

 نوت یال ردوو هک را هروس ندرهشو را هروا فا هکندروس هاشدان یداوا ره ظ ییذک

 كح رک یاب وس یدزوسرب ی ھاشدا هات . زو رب ی a دد دام )ل و د لدلیوس

 رد زوس لوا یدروب هاشدان مرا سو قبال: نیسرروب اه ودع ره هسزالوا

 «ع ودهڪمج كب و ۴ هلاعود ۷# و 0 . تسامعترک سر < ٭ هعطو * یدید داش

 ردکعد ترغوب هلیوکس تاتو نیس تسام) باطخ رشات ترک ) تدحو فرحان یبرغ
 رسد دهک زردا لامعتسا رل جاز و هکر د راکدید نع هکر ت ۵ عج كح وا هنا

 ترغو هکنفو هکر روح ر ؟ا ٽي رغ د صر, نعد بد رظرب ( تاب لوص# ) رل دابا ارقا

 رد رو نم ترغوب یکیدروت کا یه ردا ,ا یسهعح>ر ووص ی م هاء کیا ه- سر روتک

 مد روج ترغوب سد ردنارا هللاوص هدن-هن ییدروتک یصام زدلکد ترعو قاص

 هدنزا :زارک *رولوا اکر وزالواتبوتعو باتعورحز اکااتداع هکر دندنا رواوا شبا شک ود

 مالک هننیغنوکس ری تمالوفل » خ ورد ردوک راپسب هدید ناهج عر یدینش یوتآ
 لوف ردکعد همنا نددیجنررد,طاختد رفع یهذ لعف جم رع) تدحو فرحابو ) رارید هلطاب
 (تد لوصح)رد هنسان بذک غورد) رد هتسا هم حا سرد ی کر فصو هدیدناهج )ردزال

 ناتهبرو لء لوفءار هد ند هد نی سب نیس یا ندن ذک كهرون.؟ تر رغول ےھا شىداي

 هدد ناهح ارز رود روذع» بویلب 1 ناتو ناتع اکب تواوا روضع# هک دتشیا لوق

 روجواشح نود راتعا کا یدیا ردا بذک قوح د نالوا یاح ره درک هزرهو

 لومآهدکآ اندومرف هتفگن دوخ رع رد نح“ رتسار نزا تفکو د ن كلم * كرك كم ایا

 هره لوت فرح هزه و ناطخ رکا هد دتفگن ) رد هم ال دوخ رع * دنرا دام را

 سهار داو ءم سا نودا ) لیلعت فرح ) شعا لکد دا هیاطخ نيد ردوا تاطخ

 عراضملءفدنارد) ردکعد رضاح اهم ) هند ييدانا دیما ینعلردکعد شع دما دا

 یدیدویدلوک هنن وع كت یکیاوب هاشداب (بیکر ت لوصحم) ر هیلبا یعب راراتوط بناغ عج

 درما هک ه رها یدرو- هاشداپ سد نیس ش شماعد « دکر ع مات یزوس لر کح و

 NRE E : یکیدلد یلصاح ندو اود 2اوندنوطو ندنا ند هسیدلبا

 ناتسدر ز ارزوزا | کیک .دروآ * تاکح * هوا لد سوخ مک انرلیدروت قحاحو رلیدرو

 بجومرد نانکمه دمآ راتقر ۲ فال باطخ اق فتا سج نان 2 حالصو ید روا ت

 ناکزر و لا ۲ تفطالم شاق | د ر صور نک ومو ندر کس یعس سوق و | صاالْعسا

 نیر ید بحاص تشذگ ردوا یاطخ رم-زا کلمات دا کک هاشدا وا كن ترمسرد رکید

Eفصو ت در ز)رلڈ ابا تباوررلد وار ند رش اا تاوردنا هدر وا * تفک و ا عالطا  

 فرحایدروآ)را هك نالواهدتلا یاوارهوا اعر یعلردءج تادا نونو فلاو رد ییکرت

 ۳ فرحاب ار دا 2 تر ه دنافو ن ۰ ۶۱. Ais هیم ال ناکه حالص ) تیاکح

 12 و مسا ق دارصا هص هلعسا 5 3 بیس EO ( یدزنسا تباکح

 مس ردیهج گالک وم هل.عف كفاک نالک وم رد هنلوءدم كردصم تفاضا هرو ردتداضا

 یک لو ردردصهندناب هلعافم تبقاعم) ردوج تادا نووفااو ) ندخاب لیعفت ردلوعقم

 رده ساتم تالم رد ر دصم ندا هلعاقم هدتءطالم ) رد هنا تعم تبوععو ده س هدرار

 ( بیک ر لوصح ) دا رکید ناکزرو )رد کید ید رار با ت,اکح فرح ا یدندرک )

 یدردیا نء!یدرروتک ر هارقفواداعر نالوا هدناایلا یسارب ندررز ر هکر درلذلیاتااور

 كهاشداب قافلا ید ردا قاتود هلک ره لاح یدرلید ںویتسا ییکلبا اجو

 لع درس نا در

 یناکو یرورسو

a 

 کی در



 یرو رو ىلع ديس نادر

 یرورټدډر

CWE 

 کوک | هریزو روکحذم هاش دایهدصو صخر یوم )یداک ) المو راتفرک ) هنناطح

 شو تبس ید رب ,دابا یس هنصالذخس | كنا ناکراو نایعا عج یدروی تبوقعو

 تعالم نعل ید رردا"ت تفطالم هدناذصو تب وهعرلشاوا لکوم هرز واو رلب دا

 هرزوا لا هدکلیا تبوقع اکا سب یدرهدید ناس>ا كنا یعبج ارز ) یدرلررت-وک
 شو رکیوراغاورایخاتفو لرادرف» نی ز ولو | یربغو یدراردنا هلماعم هلْفطل نولوا

 ییسانو حدم هله ج و ره لب صاح ) رلبدلب وس ههاشداب هدنصوص> یورو تربس بوخ لا

 ندنحوص نودنا رأت هناکوک كنهاشدابیرازوس مکات ) رادابا نساعد ندنتهج كباو

 علطم هب هلءاعم ول یتعد یدلوب عالطا هلاحو لد بح اصر یداب دا ودع یتساطخ نعد د یدک

 لدات *هعطق * رلبد د رد دنک و ج نرضح دار ه دو نداد بحاص ) یدیدو یدلوا

 تسد ) هیمال ناتسود لد ) للعت فرحات * هب هتخورف ردب نا ہود * یرآ تسدب ناتسد

 لامتا هلئراندر د دا مرد هیمالردپ ناتسوب)ر دبطاخم درهم عراصم لعذ یرآ ) هلص فرحا

 لهجو یکيا ردماع ظفل ارز هلوا دا رح ناسوب نالوا هدنلا كردب لعفل الو ردناتسوب ندا

 یتکلعام كرد و كنس نعد ردکلعام هکاب رداکد داره ناتسوب هدتقیقح نکیا راو ییمح هل

 كنابهب ) هنسانعء شاناصر دلو مس هتخورف)ر دکعد هللا فرو لذ هرلتسود نودنا 2

 مکان (ثبب لوصح )شا دوس نوک ر ج نیاءاحرش هل ظا نسحر دک د ك هلا هیلصا یاهو یرم یک

 یناتسوب كردپ روا كلبا هیلست بورو" ا تیرا وک اا یني )نیس هروتک هلا نلکوک ك رلتسود

 یصاح)رد ر هر دکییب دلوا مل اص یناتسو كردیابو) ردکب كشدلوا شعاص

 هنب رالو هلا فرو لذب ییکلمام كن سو كردپ نوعا كابا لو تباعر ییولق نابحا

 هنلوعههلر دصءكرد نم ۳9 هح ره * ار ناه اوین كيد نم #*

 كفاق ریدردق برع هکر دکعد كلوح هلمگ فاکو هلل رسک كوه ءا كيد ) ردتفاضا

 كللارد یییکرت فص وە هاوي 7 ) راش وس طاغ راد هل رع فاک هلل اد نر

 كکیدو ی تادا ًارو) ردءج تادا نولو فلا ) هنسانعم تسود ردکعد یب ابد

 فرصولذب ندععایو ) هلوا دا ره باسا اهلطء کردا هدنوب ندتخر) رد هیمال یفاضا

 خاصم رلتسود ںولت' ضف ید ) ردالوا ابا رال هل وب رلتسود بودنا عج نعل ) لوا دار

 رد هیمال قفاضا ارس )ر, دتف رد وصاو هج وا نعم و )ندکمالیار دنسحا كابا فلت هنامهمو

 هاوخرخو صلع (تیلوصحم)شکلوا فذح نوا نزو ترورض ارذ ی ارس یصا

 یسلوا شان ردیعاتهو بابا لوا هک هلره نوهگمروسشد ماعط وداي نارق هرلتسود

 هاوپبا .>اارز) ردالواقاوالذو فرص هاو راتسود رد هلاخ تخر هک هئره یا ردکت

 یسهدنافو یی نو کرک رداکد دودعءندفارمسا لانعو لامو عات مو ںاہسا نالوا فوربصم

 یکلوج كراود ییسانعم تلوا مارس رو روک دی کت )را ا زوهط هسلاهیلوا

 نکلوجیدنک ارز ) ردلوخدم یدنک نیلبا لخد هد نوڪکەر روشد ن ےک هدنحا ںودانیق

E FEفرحا * هبه خود همقلب کس نهد * نک ی وگن مھ شیدنادباب ٭ ش ھ ارب  

 تبحاصم فر>ا هةل ) هال لس نهد ( هنسانعم ن درد یکر فصو شداد ) هلص

 عاهد هشیدنادب (تس لوصح)هد نی قحاحهو كک د ردکرتشمظل نتخود ) قورع» همشل

 شوط با هما یزرغا كتا ارز طا و غیرد یعرکو نایسحا ندنا تم هلا کالا هد هکنعسد

 ردلبرض) ردگی ینلو | شمنلمهو شح اکید هل هما یرغا كتا ۳۹ وقت كف داوا

 تسودهدیرل:ثد دمد | نابیحاو مرڪڪو قلخ نسح صاح ۱ ررب درنوط کک ینرغا كتا

 ( ردبا )



( ۱۷۷ ) 
 ا ا

 و ندهمانه*ردیذومهد سکیا ارز E J یشیدنادو نم دردکعد ردا ندکرگد

 دءاردب شیب دیش !انورا هنارنسیزا کی # تاک # ی اوس اراب بونوطنب غا داره

 هح نایارح تفک ار تا, د ناکرا نوراهرداع داد مانش داره هدر نوھ رس ن نالذرک لایشخ

 نت لب کز نوراهقئو هرداصع یرگیدو ندیرب ناز یرگیدود ؟ نتشکب تراشا یکیدشاب

 هاکنا ادرذگ دحزام ادا هک ادنج هنهدشردام م اتشد رنو یاو او ۳ ؟ وفع رک ترک فا ک

 ردرفهحوبا تشکر دیس هی اخ یا NE یاهلخ دیشراا ن وراه * .دشیافرطزا رظ

 لب الت هد رع بت یا )ی دلبا سولج هتفالخ رب مس هدننش زول كن 4 ون جرات

 رول زابرمسشاا رللوا هرزو ایزو لوعافو یکره ظو رهاط ۳۳

 CE 7 ر لوصحم ) نابس فرد هک )و دتنس تاد الا )ات شح )لا ١ دیک رتو یسرافو )یک, نوره

 مش همانا هداز كن هرس نال دک یدلک هلطشو مخ دف یساناب یا رب كنىرالغواديشزانوراه

 ی کا و

 ین٥ا ) ردنیسارج كنو هکیدلبا لاوس هتلود ناکرا دیشرا نوراه یدکوس ی٥ ) ید ربو

 ۳ !تفیسنر كاودناک را ) كر ۴ قلوا هڪ یسا رج السا مش هنواخ كنامز هفیلخ

 ید )بودا هرداصء یسار و )ی لک نا ردمزال لت5 نعد )یدلبا

 هلم اةتناهک ر داوا فطاو مرک لغوا یایدبدنوراه یدن دل رک كلبا دلب ET هلام رفاو

 ی مانك رکاو رد قال ههالام اقا ارز ) نیس هلا وفع .N هاک تویلوا دیقم

 ہا .ا زواحن رد د> ماقتا Ej اما هللا مت 2 هتسان از اهدنسكسد | لک د رداّق .وذع

 مز مطوهانک هج ردتتاکود هیت و كوس واکد کودک و ساکس لوا یی

 5 هد اس هاکح نزوز ئالد رولواقح كلا ماتتا یاوعدوردا زواګ ندنلا دعسد ر واوا ند راج

 هللا حرش را رک: هد: دک ا هدول هر Î راح رش یداب انده دنس هاکح داش و یب هرداصء

 دنمد ر كيدز ب ناتسد رم هز * هعطق * رد نسح رارکتاارز شلبالخد هجو نیلا لخد

 رکا وک ردههش»تفصندندیمدنامد )دا نامد لد # د وجراک_ نامد لیابهک#

 راکب ارز ) رد هنساعم كاا ەك ) رداکد هثعانعم نسا هدنو دي وج ردکعد شا زواو

 یرورسدر رولوارداق هکتجو هشاوصد وج راک سد رربد ءرداهد نع هن راساوصوج كاجو وج

 ناب جالطصا روک ذم نیید هتسا تان طج یارک نرو ترف ( ردکعد

 یر هلو ارداق هک لا كنح هال ذ شرک وک هک هسوک لوا ر داکد را: دنت لقاع(تب لوصح)شعا
 هداتفویضغو ی شح یا رم هلو اتالام هک ا كج هال. د هک هوا رداهد هل وش

 قرب (تییلوسع)دوگ لب دم ناب ۳7 مر
 نامد لی یلصاح ) هیلنا تاک وغاو لطاب هلک یضغو مشخ نوچ هکر داوا د رع ندنزوب

 نادنج قلوا باغ هرلنا ینعب كلکندنتح كرلنا نواوا كلام هشاوصو كنج هلن اب اس ریو
 لطاب هدنیح یکی دک داک یضغو مشخ هک رد هک رداوا كارا | كلرا هدایزو ره لاک هکلب هدف الع لکدز رھ

 وسد تەكو در سا 3 * مانشدداد نوح CIRE * ى وام ۷# ھه 1 وس روس هدوهبو

 ۳و هب ردصعء ارو هیلصا ار تد وفر >اب ) ردییکر فصووخ تشز * ماجر كن یا

 یرخا SESS فصو ماجر ك ) شمالوا لصاو هسا وم كوب هک ر دمواعم سد رد

 شابا راکنا دلار ندا راکنا غندل وا تبقاع ی اعم كءاح رف هست عم ل رخ یفاعو

 یدلبا مش یا ید رو ما شد ۳ ر 2 یک رجو ار رب هسا رب ( تس لوص )

 4 ۱ ج یهاوخ هک منا رب # ش ا هند رلباب ع ودل وا ی کسر فصو ماج ر ی یرورسو لعدیسد ی رم ی یف عو یرخآ یایددو یدلدا ل مک ریش ES ناوک وس لوا یدکوس یلعاح

 سو هم

 ( س) ( 1۰ )



) ۱۷۸ ( 

 ندرت دب بودا ل صفت رایضهب هدنظا رتب * یاد نم نوجنم بیع ماد هک * ینآ نیک.

 هدئاصا ما ز )لا هلاو رد هلکرب هانم لوا هک اب لک د ف ةع هکر بدیدرلپضهبو راب دید رد

 او ( ن راشا مس 1 1 ( بطاخحم درفم عراصم لود یهاوخ ) ناب فرح ۳1 )رد عآزا

 عراضم لف یاد ) هییشت تادا نوح ) هیمالنم بیع ) لدعت فرح هک )با اطخ ربع

 نیس كد نوساوا اکب نس هکمرب ندنا نب ( تبب لوس ) ردکعد نیس زاب بطاخح در
 ندککحد ره نعل مرعب ندنآی نیس كجد نوساوا بود اد انسااکب هک تحانق رهصاح )

 یعرلببع نیس رسا كکوس ی ہد اک شب یلیصاح )نیس ناب ییا ند یعتگ هکمرولب | ارز ( مرب

 قروژ مدو دو یک رد ناک رز هقناطاب * تبع * 3 وس ها گصادنا نرکوا ندشس

 | ودره ناریکب تفکار حالم ناک زرزا ییدنداتفا رد یاد رکرد ردارب ودودشقر ءامیبرد

 شرع ممه کح دش لاله یرکید د رک صالخ یکیات حالم مهدب راشددص ارتات ار ردار

 تسیه یفکو ت هع تو و دیدن ! حالم داتفا ک رد بډس نازآ د وب هدناش

 رشا رار نا مدول TT 9 ر ناندیناهرپ نم رطاخ رکیدو ۱

 الاصل عن ا ےظلا ہما ق د ہص متفک ل رد و هدروخ > هلا زا رکیدنآ . تسدزا و كا

 كناز ی عفاضا ناکرز نشاط )تب >اصءفرحاب * اه لهفءاسا نه و هةل
 بآ درک ) هیمالام یی رد ) تدحوفرح بورد هتسانعم لدن ع هلو او نوکسو هل راهعق كنارو

 كلاد کیا را رد رود رداکا هګ رع هک کل وجوص هلا ار نوکسو یرسک كم یاک

 ید ردنامیتشک هدستفا حالم ) هوا نو قلوا قرغ هدا هکر نشد رکج وص نعي هل را ی

 ما ل-ہذ ریکب ) شاب وس طاغنیید یحاص یک )رد دارم سیر ہد رب یک كنوناما یدک
 زو ران ددص ) لیلعت فرحات ) رابدلیوس طاغ راد ندد ندب د رک ر دبطاخ درم

 نمرطاخ ) لیلعت فرحات ) شای وس یدذع نیید نولا ز وب نوکر رهردکعد ن وتلا
 ارز رده دعت تادانوئو فلا ) هنعانءمقم راتروق رد ردص۰ندیناهر ) هلص ف رحاب ) هی ال

 هد هلفذح كل هرم را رد ه هود هل لوکس كننشو یعع كنانو كنەزم رشا ) ردندیهر یصا

 ردکءد یدردکیب هدنوب باغ درفم یصام لعف دناشن ) هلب رادعص كاتو كنش رب د رتش ردتفل

 9 رد-کعد اف الغوا ردصم فرحا لفط )ردکءد یک ها هل رمسک كناژ هاب زات ر

 عجاردنمهدننح يل عاف بئاغ رکذم درفم یضاملسعف لع ) ادم عوفر الحلوصوم مسا

 مسا ردس هلص قوب ىلع نح ارعا ه-لعف *هل-ج ردیلوعفم بوصتم اظلاطاص ) رد ربع

 کیرورتدر

 ,یرورسو یی عدیس نادر

 یرور سدر

 ارز ردش اوا لخاد هنربح لالوصوء مسا نالوا ن يدم یییطرش یانعم او هسهنلف ) ثالوصوم

 هناح و ه> ور سڏن ) قلعتم هه اکاب و هب ناک ردم رج فرح مال )رد هیلعف *هلج یس هلص

 رب> عود رح الع ه.فرط هل دبلافاضم رورعالحم ر )رددارم تاذهدنو رارید نیس و

 یضام لعف ءاسا)ا دنبم یک ق باس نمو )ر دا دخ لوق لوءهدرر یک كنو هیعسا *هلج و رد دنبم
 ردلعف| یزو یداوا ءاسا هلیبسلالعا یدیا ءوسا یلصا ندان لاعفا ردا رکذم درفم

 هسفن تنم رععو )ردییک قیاس هنیاف ) ردکعد یدلپا قازماراب رد نس>ا ضیقت ءاسا
 ( بیک ر لوصح ) رداد ایم ریخوردقلعتم هلعاف مساابو هلفادیک ق باس ها رورح راج ردهجار
 رد هند دهد هسا رثا لاص ل۶ یلصاحرشرکاو رخ ر کارد هیدنک هسرلشا هن سک ره نعل )

 | نکیا لاع حایس عش ترمضح هیاکح ( بیکر لوص# )رد هندنکه د هسراشبا د ساف لع رکاو

 لدنصر هد نهدرا مزب مدیاهدیکر هل انراکا )ررو بو دیا دارا نیر ندنداو> و عیاقو یکیدروک
 ندرولتلود رل.دشود هاد رک رب سادرو یکبا.دنسارا كماخنالوا هدقروزلواو یدلواقرغ

 سست

 ) یدلر (



 ف >> حس سم

۱ 

( 1۷۹) 

 ۳ : هر و نوٌلازو اکسا هل اصالخ یی ) توط ی یادرفیکیا لوا یدید هبریسب ر

 ته یدلواقرغ یتعب) یداوا لاله یس ر لوا هج دا صال نسا ركشادرف کیا |

 داوا عقاور ب ص ةتوربخ أت هدنس هللا صیلخت یتا ندبسلوا یدالاق یرع ی مدید ه>الع

 یک دید نس یذیدویدلوک ح الم كدلبا لامها یاو كدلوا دیقم هکلبا صالخ یو یەو )

 هک هل.سلوا یدبا هدابز ندنهنهراروق بودا صال ینوب مرطاخ ےب یخدور دعقح وررقم

 ندنلا كن لواو یدردکیبهبءود ییب وبو مدږڈ لاق بوایروب هدا هدر ریو نایاب تقورپ
 مدالوا هجوتم هصالخخسا هکیدیشلاق هدفع هدجلق ندبسلوامدیاشچ یچ اق نکیا لفط
 رهاظ هدنو ینیدروب هدنعدق مالک یلاسعت هلنامد.د هج دیثوایزوس وب رروب مجیش ترضح

 هار نب ردناک * شارح سک نورد یناونات * هعطق * هب الا لع نم ردشمرویب هکیدلوا

 داره هیع ال سک نورد ) بطاخم درفم عراضم ل-هف یناوت ) تیقوت فرحات * دشاب !هراخ
 هک ) ها رطاخ هد جر نع ردکعد هلامرط بطاخم درم یهذ لسعف شارخم ) ر درطاخ
 ردکعدرلنکید اهراخ) ردلاوحا نالوا عقاو هدننایح كنشک دارم ندهار) للعت فرح
 نکع یھ ) هلا هد-یحرو ناشی رب ن طاش كن بک نتسرداو هکمادام ( تب لوصحم)

 هدنلوب تایحورع ارز هللا تیاعر نی رطاخ بوروتک هلا نیلکوک كسکرهولکد ینیدلوا
 رولک شيا قوج هتشاب كناسنا یلصاح راو تالضعو تالکشم یی ) راثکیدوارد هجا
 شاب و ناج هکلوب كنس سکره كجلکلاحرب هکشابیک رک كن هلداع» هلپ وش هللخسپ)
 كردبا شارخ نلکوک كل نو نعد دار ندکعدراورل:کید هدلوب و هیلبا ادف

 * راربدنتسم شرو ردراک *ریدنفلاکت لیکت اکو نادت نیدناک یلصاح )زردی .دکاکوکكتس
 فرح هک )ردکعد هلا لصاح رارب)ردر هیمال رلتفاضا هدلوا عارصع * دشاباهراک نازک ۱

 (تدب لوصح)ردکع درادو اهر اک )ردکعدیخدین)ردلکد كع داکسر دکع دكنسارت) ل اعز

 هلا ترهاظو تنوا ود هدنراک هدکنایمی) ول ول رتیلص« رک هراعبو دنوس» رمعفو شلورد

 توللول ه رک اصم كوس هدرلد رغ سا رولواعقاو كن امهءو لاصءوارد رهن هدکنس ار ز 1

 هنس هراکح كهفقشر زو هراک> ون هک هلوا مولعم) هلوا كعد هیلبا ادخ ابو رانو ااا كت امد

 ییدندوبرداریود * تیاک> *ربدتف یدیلوا یتبسانع هل هیب وب هکیدیاكرک قلزاب لصتم
 تفک ار شب وردرکناوت نا یراب یدروخ نانناوزاب ید یرکیدویدرک ناطاس تمدخ

 تاذمزا ات ی یکنر اک ارج وت تەك یهرب ندر ک راک تەش مزا ات نک ی نا طاس تء دخارج

 تمدن وقسب زرزرک هک هب نتسساو ندروخدوخ ناندنا دی هک یاب ییاهر تاک

 نولو فلا هدناوزاب)ردتفاضا هنلعاف لردصم ناوزاب یس) تمحاصء فرحاب * نداتسا

 لردص» ناطاس تمدخ ) ردکعد هرکرب تدحو فرحا یراب )ردکعد رل وزا رده تادا

 هلروف بط احد مءعراضملعف یهر )رد هل وب هدتفاضا ندرک راک تعش ه)رد تقاضا هوعقم

 صال ییاهرردصء فرحا ییاهر)ردتفاضا هلع ان لر دصم تهد تل ذم )ر دکعدنیس ۲

 ل.یلعت فرح هک ) ندندی اب ردکعد نیسالوب بطاحدرعم عراصم لعق ییأب ) رد هنس اعم 1

 نایب ررکم هکتردکعد كی هب) یلوعف مدق۰ كندروخو ) هیهالدروخ نان ) نا فرحا و |ا
 نهب رد هنسانعم هیلرضفت نم هک ) شعالکد ردبا قرفیسحا هلنسح نییدنسح سپ) یدنلوا
 هرزوا عانا نداتسیا) فرظ فر>اب تمدخت)ردیل وعفم مدقم كنتسب) هينا ن, رزرک )زا

 یلصاح یدر دا شاعت بویب كم هلت قرعو یعدکی مب هلریعسیر وزاب یسیرو یدردبا

 ی در

 یرزورس در



) ۱۸۰ ( 

 ی دد شادرق شب و رد نیسالوب صالخ وا روق نداملاو تفشم كلشا شیاات نيس رطبا

 كابان مدخ هتسوبق قول نب نیسالوب صالخ ندنتاذ تمدخات نیسرشا شدا نوصننس

 ردکی كابارو طح نعد قمروتوا بوی نیکغآ یدنکراشعد امکح هک نیسالتروق ندنلاذعا

 هدتمدخ كفولعر یکكدنک نعد ندةمروط هدنتمدخ قول نوئاشوق قاشو نوتلا

 فلا تعا * رعا شس هنسرب تسدزا هب * رج ندرک هتفت لهآ تسد * تاب # ندعلوا

 هر هفت هل رس هن رق هتفت)رد دا رخ جرکه دنول حرکو یا هلم فاکو هل عف كناهو هل ادودم

 نوگانزو ترورضردندرک رج یر دهنر چن ندرک)ردکعد حرک شم ریفرد هاب یفاضا

 (تشلوصح) هیمال رها شاب )ق ردشرذ نعد قءرغو ج رک شرق ییعدیدنلوا مانو م دن

 هنس یا ه دنکوا هاشدابو كب قرغو ب ور دشرق نعد كابارجخ ییرک شمزق هللا لا

 ندقهررط هر زوا انا بو ردشواق لا هدنتمدخرباک اعد ردکب ندقمروط بوب وق هر زوا

 شع اززابرلتید رد هلی رع فاک كهآ )ردکی قهرغوب بو ردشرق هلیا لا یبرکش م رق
 شایا اطخ هدننولمه نییدررید یا کا هکر ت هکرداوص یزمرقرب هرزوا یتزو نهآو)
 یکها ہدنوب لاح لک یلع ردجرک اط شغب وس دارم ند هتفت كهآ هدنو ارز هدندنک مهو
 تسدر تسدزا هب یسنات عارمصم) رلثهالوا لصاو هدوصعم ندتع راندا صیصخ هب یا

 ها! شلوا عقاو هتفن نهآ هد همن ضعب رلشابا رات خا یالوا عقاوردانرانازاب ربما شیپ
 حر هتس وست هناسرب نسد نس هوس تس درب تسد) رد-؟عدرومد شەرق هلی رط

 * هعط * شلنوس قوص قق نرو ییسانعء قعسا 4 هتفن سابا ج ر هرو هش یردان نیما

 هراعارک )هبا هاغارکر# * اتشمشوب ھچ و فیصمروخ هجات #*دش فرص نرد هاغارکر ع

 لتیف هدنوب هد تن یلتعفورغاردکر شم ظفا هل رسک كم فاکنارک) ر ددیکرت فصو
 لوت ىسمزال یا. ردکعد یللصا ارغا یسانعم سد رد هثساعع لصاهامو) رد هثسانعم

 قزال یاو راد یاهب رغاو د قوحو نیبد لس ساع اطم یا ھم سد ردکءد

 3 كنوات) ردا ناہیتا یتا عارم ہم ہک ر دفورم صم هرکفردعمرب ردت راشامسانی ردر)رلشمر و

 لر هلب4هداص فیص) ردثلوا نایزرکء هدنحرش طاح ناو د هکتن رد هنسانعم ایگ هدرر

 (تس لوصح)رد هتسانعع شرق هلن رسک كنشاتشو ) رد هسانهزاب هلئوکس كلاب و یک

 شامهرکف نیمی وید مرک 4 نیشېقو مربب هل نب زا اب یداوا فرص هدرکذوب هب اغارکرع

 مدالو صالخ سغثرب ندسالو هوسک دوفو جرخ هقرفنو مدالواعرافو هدوسا مدر ندند ق

 رڈءالڪا یھلا راشهرا ید زدی وعدم كذناا عارصم یهیلاراشم كنظفل نب رد )

 هلیعن كفاکو یرنسک ك :ش مکش# اتو. تمدخ تشد ییکنات * زاسب ینانب هرمخ ےکش یا ٭
 دس اقرار د یار هربح اوم نولزو قلا هلررمسک كل هم *ءاخ هرم ) ردکعد نرات

 زاسو) دیک ات فرحاب زاس) تدحو فرحان و) تبحاصع فرح اب ین ) هپ هسوک لرکف
 لبقتسم ین لعف کن لیلعت فرحات ) ردکءد لوا عناق ندندی زاسردبطاخم درفعرما لعف
 او فرط فرحا تمدع) یک سص لوا لوءه» تشد 3 دکید نيس هاا بطاح در

 یانودتند هد هجا د هکت ردکعد تاف يکراانود ) ی رص رغ لوعفع تبحاصم فرح
 شدساف یا (تد لوص#) رد. سع "ینات لوعفم كننکنانود) یذیا یدلوا ناپ هدکلف

 هد تهز المر اکا ے کات هش ود هث دیق فاعو ناو برشو لکا یکت اتاویحو لوا عناق هلکعار

 یرورسو ىلع دیس نادر

 ىلع دیس نادر

 ییعدیسناادر

 یر ورسو

 ییویرورس در

 یفاکدر

 یرورسدر

 لع درس یا در

 یاکو یو یرورسدر

 قاکو یر ورسدر

 ( ردیسال )

 تمدح ههاشداپ نوع یدید هشادرف شب وردشادرف یتضولهرکرب یدیا ند سک تان زا

 بک دصانعلاار ز) نیس هوا اع هاشدان نویلبا تاق یکیا یدرا هدنتم دح نیطالسو كلولءو
NE 



( ۱۰۱ ) 

 کو قسد هریو ) کو هرمخ هرکصندک دید شددنادیو حول ییسانعم كن هرمخ ) رد ییهال

 حروطو) شاوا حراخ اک ند ددص ندا رو یب راند یو واو عاف تودیا مع

 نیبد رددا رھ یسانعم حا ۶: او رغو صار =< هدالګ وب بودا ر. ۳ هلند دیو نادانو دناعم و
 ےس

 ىلع دیسنا در
 6 زوس بسانم لګ نيد رد هسا دم علاق معو حوط هرو ) هداف الب شابا مالک راث کا

 قادر
 ی تویرورهدر 5 “د نالف لجوزءیادخ هک دروآ هدزم لداعنا ورشوپیش :یسک # ث ت اکح * شمام وس
 یدلب :اعفرندایت د نعد )یدردااق 3 تحت *تشاذک و رفا مع 8 شن میم ت تفگ تشاد

 ردکعد یکدتشیا ر دنعصتع نس انعم ماهق سا یدینش چ ) ردکعد یدردلوا ییصاح

 لد اناورشیون هدو رب (بیکر لوصح E لاثاو یدلبا لر تشاذکورف )
 EEE SS N E A بواک دنتق

 دوهو قاب ود اكر ی ی یک دنشداند هس۶ کیه هکیدید هب هسک ناک كح دیشبا یربخو

 الاو یدباب وو قاب 3 ۳ تئاما ین هکب ,دناول تراشد یلرمخ « انا ید ) یغبدوف

 :هک وا رولوا ش هک لوا ندر لوا و یباهن زرد هک نیراب د-ددنک نوک و لوا ۱

 ام یناکدنزهک ۴ تسد ینامداشیاحو دع ال ارعا ره * تا *ر و. >ورورس هلو رک 17 قلتشم هت

 يلع دیس نادر

 یهو ی رورسدر

 هرم الو دعلم ) ن نکنه یتبسس تب و فرحاب ) ردکعد اک, ار * تسان یاد وار

 رد هیمال تفاضاوردص.فرحایور)ر د هه, واڪ نامداش) رد درسا و لع هدن ول یاح)

 رد دبمال یفاضا هام)ردص»فرح ا نادر ( للء فرح هک )ردکعد رورسو تره لع

 سود ودع درک رکا ۵ ر و دع كل رعا هد هل صمد تا قرح ا یاد واخ )

 ی ( ردق ول لع قانامداشو رورس هل بس ی الهو کرم لند اکب ( تی لوصع)

 ی )ردلکد تباثو د ومو قا ځد زغایح مزب ارز لک درب ق>الوا رورسسم هلکلوا ند

 نوکول لوا صاح )زا لکد رادا و تباث هدلاع هدزب ارز ززالوا رورسم هلیمواوا كنودع

 TIE اکرابرد کج زا یر 2% تناکح# ردررفم : رحلوا كور اب و نی زاب ه درب هسودلوا

CSE FSS 
 نک اسییءامكنامهدررهو

 دلش رد روقوا

 ی وک نيس E تک ن ر دار > دنتفک دوب شوماخرجر زب دّتفکیم ن . کس یطصحرد

Eعار اش یار هک منیب نوح سا ار مەرج د ر دنا  

 رد هنس انعم لولب هلع یمگ ف : داک هورک * دش ب تمکح نەک نکس نار ءار تسااوص س __________________

 ك:ا5 برع یک راد هناحاود و یارس داره هدو ن دهاک را ) تدحو فرح اب و )

 كن رله شداب گیرم دکر رد هلباار رم مک اما )روقوا ها رخفو نیس نوکسو هلبرسکو یک
 لروفغفو نيج ناقاخو) نوعرف لرمصمو ) ىشاج كن ەشبحو ) رصبق كمور هک ) ردىقا
 سایقارز) هرزوا ساب فالخ )رواک هرس ا یج رد رعم لورمسخ کس و ا

 رامین اذک )ف كنس یک 0 نوسومو نوسبع هل غ كنار یدا كعد زورسک

 زوس هد :صو صخ نولص ەر یا رب ندا هکح هدن :ھ اکر اب ىرەك ( بیکرت لوصح) حادعلا

 هددهرواشم ورب دن كرل وب ویدرولوا مس اید اییمظعارزو كن رمس e رهجرز یدراروشلب وس
 ه دصوصخ وب نوک هکرلب دیدامکح ىدا لکدهلهدهرواشم هلرلنو نعد یدیا لکد لخاد

 نمرواود بطو ردوالثم رابط ارزو یدید رهج رز نیسرلوا لخاد «ریبدتو هرواشم هلءزب
 هدنااکبرد هرزوا م E ر هک مدروک نوچ س a یرمغ ندضد ره

 نتنک نحس یور دارم * دیآرب نم لوضف یب یراکوچ * یوننم* زالوا تەگ كلر
 ردص ءم هل را یه لداضطو كناف لوصف )رد هيءال نم لوو ) تدحو فرحات یراک *داشد ۱

 ردصء هرزوا نزوو هدانوب هدح اعام ) هتساعم تال هدازو قاعترا ردنا لامعتسا تساهم

 >> 1 ۰9)۰بپبص»ص»ص)»ص»۰پّ»سحطلضجلچچشچضچضچجب۰)))»)»))))۰)»۰))۰)»)» ۰)۰۰
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(IAT) 

 ن دلو | صاح دا ا هدا ز مب شاارپ هکن > ( تا لوصح )شر ونک

 لیصحاریز لکد قبال كایوزوسهدشیا لوااکب . هوا لاصار س یا افت وشد رد ن هک شارپ
 هکر درا ایا قالوضف هدابزرلند د ردصم «اتیتدآبودبا لاخدا ارپ هلوضف )رواک مزال لصاح
 هک HEA مش NT Si #* تسهاحو ات 45 0 نان لکد لب اه ریصه

 ( تسلوصحم) رد هنسانعم یو هلم مچ اچ )زرد هروک ند یاد ات ) ناب فرح

 بولوا ربخ ی ندب و بوتیلول كل 0 هنوک نع ءار و E دود هدر رب هک هل وش اماق

 بودا لامها بویلیا تلالد هتمالس قیرط ییاسا ر 1 مرو لو هدن و هلوا ىلا جا كعُّسو

eهک ردوب هص> ند هصق) رواوا باس هةن قالا مرکسهدنیح لوا ارز مرواوا راک  

 ٭* تیاکح * ردکعد مدزابا توکس مدرلیوس ها مسالک | نکاطخ ه هدریدنو یأر رس 0

 یوعدرصم كال» رورفب هک یغاطنا فال تفک دش بسم رصم كال۰نوج اردیشزا نوراه
 هل و فالخ) هلص فرح ابقالخ * ناکدش دفن نیومکی SEER سا منم درک ی اد

 هک )ردکع د نوغزآ یعاط )ر دھمال یتفاضاهیعاط لار رد هنسانهمكالرو کحو مغر هدرلر ردنوحما تفاضا همش هدیوعد

 هیمالابو)هناب تفاضاهرمصمو ) رد هی الکل« رورغ ) تبحاصم فرحا)تءصطبار فرح ۱ ارز شایوس یدتع نیو

 لوتس 5 لعف منعت ) ردصء فرحا و ) رد ىت عف طا هلوععم لردصم ییادخ یوعد ) | اتتا هره تفاضا کره

eklتاداارنرنک ) هل صفر > اب ) هنعات ههالا رداثتح تادارکم ) رد < د ميمالشخب هدحو ملک ءاههدن خ | كن ەلەك  

 ( بیکرت لوصح) رد هیءال تفاضا هلاک دن ( دین ی 1 فرح ابو لیفت 0

 اج حارس دز

 نیعهرم* هدهدنا هلوا یر

 نیبنیب روابزاهدناکشازتب

 لب رك كناددوخ هدنوبروتقوا
 هک رواوا هاک نکیل روئقوا

 لعقلاب نوا نڙو ترورمط
 بوب وقوانکاس ییا نلیزاب
 تایناخ دار نوح تفاضا

 لوا هکندلوا لخاد هنتنطاسو هاتف الخ نعل یداوا لم رےہ ئالم هدیشرا نوراه هکنوح

 یتساوعد قلب رکن هلببس یرورغ ینطاس رص: هک هنکاروک و هنغر كنوعرف نب كنوغزا
 جاش او یهایس 3 هک رها یی هنس ید تاغ كع رللوق ا ا یرسصم 04 یدلبا

 ۱ مارس * تشادینزرایوباررصم كل.ببصحوا مانندوک و
 رار د هننارعس هدیرع ته هل ز هعف كلادو كيرع فاک ی راو تند عل

 کک اخ بیصح ) هيمالوا مان ) راربد ندوک لس قحا هه ھل ر ط هر و ۳

 ید یدنوط تشاد ) قبال ینازرا ) هلص فرحا کوب ) هدربغصت تروص هلیعف لداصو

 ی تک)«یدیابصح یدآ هکیدا راو یرع هرفرب كنوراه ( برکرت لوصح) یدروک

 ةفغاط فن اط هک دوب دوز یبا هو انکو هد و و و اکا ی دک اح جیب ۲ قبال کا

 ید ف دنا تفو بن لک و هدر تن متر || نکن ےک
 ردیلک ش یمسفن فطع تداقک و لفع * 3 دیاشل لد بحاص e یسااب 3 3 29 ييشج

 یناکویدز

 ردا ناک نوا تفاضا ارز

 الی وعد نيا وپ رردا

 (تسارولک هدا با هک

 نم ناکژ زا بش یپزارد

 فر ظ فرحاب ید ( هس اعم كاکرب ز 3 شثود تاک هر تالا هدد ما و

 نوعات ةاصا ین هز مھ رد هلا توا ثار و ط) نام فرح هک ) تدحو ف مرد

 یزو رارصا ردنراح عج ثا ا تهاذ هرزوا یراطخ یرلکدلب کاوا راد ۶
 تام دا نا شر ۳ E رزوا یر ۳۵ ت ید شک دث ردلکد همه

 ۳۹ هد ) ناس ی = ) ردهیم تفاضا :رصم لرد .د عارزرد ءد رلیح | هرزوا ۱ ۳ ۰ 7

 رون رو صفا هدرا ه:هوبش
 نتشاک ) ردکعد كدا شکا مدون هه اه لو هخ هاتفه قع هلون نوکسو هلتک رح چ وا ۳

a۳  

 یناراب) یعامرب ارتضم هال تفاضاولز )فور»» راک )السا فرح >> ۳ قدم ندنر دصء

 هکر ع اب روم ردقلوا هدرصعالاو رد نایفط كل دارم ندنو رداظ) دش یا دما تقو

 ردهباک فرح اب سیا ( زرد هکو هلی نوکسو 4 ۳۹ كم هاب مشب ( A 8 ادا یراب کا

 مهذو ییذک ولقع هکر ردبا تیاور ( بیکرت لوصح ) تکا نتشاک ) نالوا رک نت واب )

 | لرصعهکبدا قجاونادانو لقماا صقفان هد هقبطرب ینو دکب دیاهد هبل ممروهددحر یتسارفو

 ( ی 7
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 ی! یداک نسلقو رول كداشکا قوماپ هدنرانک لی هکر لید روتک تیاکش یس هفاط یعکا ۴

 ےکو یرادوص«ندتاکشوب یدلوا فلت بهبواواهابنو دساف نه دش و یدشاط رمسنفو لیل

 كلا باطجار خو رشعندتهج هد ندزب لج ي كدروك نارمسخ و ناصت ند واسم تفآ

 هل وش نا کی دید روکن از بوااررض رو هکر کیدا لرک كک الوب یدید بصخر دکعد

 یتیزوسوب لدب>اصرب س ید روناص روایچګو رواکا یک هبنپ هدکوب هکیدیا نادانو قحا
 تا ور ندلبایسهعسلاو هل وا داره یدنک مش نداد ا هکرد ر اج یدد تودیشیا

 یزور# یدوبنرت یزور كنت نادانز * یدورفرد شنادب یزوررکا* یونثم * هلوا هلق رط
 هور هنسانم :لعردردصممساشاادو ( تحاصم فرحاب )رد دنانعم قزر 4 ا هلصا اب

 راط هدف كنت ) یدیات را یطام لاح تیاکح ید و زف) دیک ات فرحرد ) ردکعد شاپ
 کنن رد دیقم هکنت هدانعم ر دایضفت تادارت ) ردنرابع ندتلق هد رارب یک كنولاما ردکعد

 لعع لالحو هاجو لاوماو قازرا رک | ( تب لوص# ) رد هیاکح فرحا یدوبن)ردکعد
 یدیل وا هرو هو هتلفع وور کا رھ ییعل یدیل وا هداز بوترا هجرادشفء شاادو

 نکی لیدرواوا ندسان رعفا هلهج یني ترا ا قرزا یلامو قزر نداهاج

 نارمح نار دانا ددصمک * دناسریزور نانجنانادانب * ادخ هکلب لکد هل وب هلبادخ تدارا

 رده دءت تادا ن ونو فلا داسر ) ردعج تادا نونو فلا نانادان ) هلص فرحا#* دناع

 رد هشم تفص اناد ) ناب فرح هک )هنسانهروشیر ا یدا دسر هدناصا ردکعد رردشرا |
 دناع )یناتیآ دم ناربح لوا یادمان اددص ( هدهمردشربا قزر عل نارد ) ا مع

 *هلچو ) ردنارمح ربخ هیلعف "هلج رعد محار هناربح هدنتعش یلعاف بئاغ درفم عراضم لعف

 هرانا دا( تد لو صح )هب ادشاهلج قوب لع ند ارعا كناربک و ارغص*هلج و )رد دصربخ هیسا

 ناربح هدنسهمرب و لالحو هاحو لامو قزر لوا انادولفاعزو هکرر ولاموقزر نیلجما ادخ

 هکبااوا حرش د نیلمب فرع ن کیا راثطباداربا ینرع و هدب رعرولاق شوهدمونآدرک سو

 یا زا ساد أح رج * تسل یاد راکب تو تك * یونثم#* كدلبا لر نوحا یک ایا ظح

 ردصم فرحا ) ردکعد یب شاارد یکر فصو ناد راک ) تبحاصم فرحاب * تتییز تسان

 هدررب یک ك وباما ) ردکلبا مکح هدتغلرد رد صم ندنیاب لیعفت دن ( تیحاصمفرحاب )

 قالخ قیعحلعافارزردب زاغ دانسا هناعسآ ) ردنادص ناسحاو فطاو یار قیفوئدارح

 شبا تعفرو تداعسو تاودو تع ( تیب لوصح ) ردت-ذ فرح یساب یئاعما )ردالع

 ییصاح )ردلکد لغ نداد دی اتو یار قیفوت هکلب ردلکد هلغل مصبمو هاکلیعاب

 كااع قالخ كم مروا انغو رعف هک اب رداکد رم سم هالاکو تفر همو ع تود تلودو تك

 تسداتفوا ¥ راو لق دنجرا رغ *را يسد ناه جرد تسداتفوا* قت اردطونم هنت دارا

 یدلما ل رت ین هبلتع زمه هل یر ءاههل-ر رط لاصواو فذح ردتسا هدا قوا هدنلصا

 یا رد ری هدنللصا رم ) ردصوص هعسا زالوالخاد هل رد رخ ت تادا و نیسارز)

 دمو ) رد هتسانعء رادعمو نوق حرا )ردا لامتسا هلو ذح كساب لععلا نيع مج اما هلا

 بودا ریسغت هلمحاص رادتقم نسانعم ردکعد مرکمو ززعم ی.دمزال یاهم تب تادا |

 نوکس دنجرا )شعا راب ساسنعم دنچرا دنز رف نیابا راکنا ینکیدلک هنمانعم م رکمو ز زعم
 روا وا نک اس اعاد یلقام كنظل دنم ارز ) شاب وس اطخ نیید ردهلیعص كيج هلوح
 ( تس لوصسح )ردن وه رم ه قات لوا عارمصم رد هتسانعم ریتحو لیاذ هلرتر واوراوخ )

 مرکمو ز ردم نایلوا كلام «میمئو صینعش نمي ربع" یی و لةع ین ردشلوا عقاو قوج هدابتد |

 یزو

 یو لع درس نا در

tu 



(4) 
 هد رح هصا رک اییک * ردشلوا عقاو قوحو هدلاع قلوا لیاذو راوخ لاعو لفاعو قلوا

 هکر دیسو رب كن هلبح م واع هلب رسک كب رع فاک بیک ٭ محک هتفا هپ ارخردنا هللا 2# رو

 ر دکب دخ e وہ ردلعافتادارکو )رار دیانونلا یا دعم یربغ ند نوا لا هبح یضهب
 هدرف و نکرسكع هدنلصااما قدصغ ) تیحاصع فرحاب )ردکعد ن ثلاح هنف لواعد )

 رد هنسانءم جا هر ہےف كمالو كن هم هلا ) هسا دم اا ےر ل نار وط

 IE هک ( تا لوصح )رد هنسانعم هرفد هدن ونک رد هنساشم هنارب و هار )

 شک بواوا ساغم هللاو تنحو جرو هصغو مغ ہیک نیلبا ششوکو یس هلع لوا
 بغارو بلاطو کج تجزو e 2 لهاجو هللا اما ) شعو شاوا لتك الو رقفو

 لرینک كولم زاار یکی # تیاکح # E قل و هسایفدو ج ا کیا لکد

 کل. درک تعلا# خد دا عج ی وا قسم تااحرد هک تساوخ دندو هدروآ ئيج

 هتشذک راد یاب "هرپزا شف : ریز بل هک دیش یهایسب ناک دنزا 135و شرق رد

 رطعلا نیعو یدیمر Ey نج هر هک دول یلکنههتشه ورفناج رکب شش رزو دون

EDSدرد ) ه بناب تفاضا هر ناچ )را رد ه4 راج رم کسو "لینک و یدیدتکب شل  

 نعل )د کات تادا مھ )رد هنسانعم تفرهدنولدش ) ردکعد بضع هش نوکسو ی هد كلا

 هنر زشش ر ز ) ردکعدینلقنوروب ی هرب ) هیناینربزبل ) ردیادیکأت ینوص كنار
 هتشه ) دیک ات تادا هلب كنافورف ) هئسانسم یلا ردنوحا تباغ ءاهتناابناس یکی ) فوطعم
 ناب فرح ( تدحوفرحابو ) رد ۵؛- اعم E ههدن ول لکیه) رد اسا شفراصهدنوب

 ردترفع نیادا هقرمس ند رهم ربیع ؛ نایلس هل هل وکس كناخو ی ےک لداص نج هر )

 هدنول تعلط) شعا رکروا ندرلت فوراس هک ش ءاتفایق 2 رجو لکشدب هدانزهکر لب دید

 كناطو یرسک كاو رط ) ردکعد یدرکروا ی الا تباکح یدیمر ) رد هثسانعم زوب

 نیو كاب لغب )ردکعد یراکب نارطق رطقلا نیعسد )رد هنسانعم نارطق هد و هلئوکس

 فرحا ) لرل ەرىك كلاو کت هر رار د طبا هګ رع هکردهنسانعم قتلوو هل را دف لا وعم

 ج ترضح ررد نتناکا هج ق ارا كچ رل.عف كمع فاک یددن 5 )تک ات

 راشهروتک هبراجندن الو نيج هنب ,ندرلهاشدا CEE) ا وب هغاامهدنفاصو | كز ەرق

 یدهر ولا ییعد یدلیا منمهب راح هيلا تعما هاکنا هدنتااح كلها هکی دن هاش اب یدنا

 RTS هلو هرفرپ ن رالوق یاو ید: ۱ بصغ 5 یادم زالو ارو

 هکندا لکشدب ر یدینةراص كد هدساق یغادوط ت تلاو ىدا شب هسا ندنغالق كن روب

 یراک نارطو یدراگ ب ۱ وک روا و ی نکیا تفایق دو لکش دب هلل وب نج هرم

 تشز تمایقا یی وکوت ٭ تب * یدبارتدب یلغب دنکو دب یلکش ینعب یدراقوق ندنغوتلوق
 یتاکش كنهرق ینعب ) رداوج هفوذحم ط رش یی وک ٭ ییوگن فسوب رپ و تست>ور * نور

 هرورتشز )تا ءاه-ا فرحات ) ندندب وک رد.طاخع درف» عراض» لوف دند كدروک

 یرعصواو ) العتسا قرحرب )ردکعد کاللزو نیکر ح ردصم فرحاو ) رد ییکر فصو

 (تبلوصح) ردکع دکالیا با هبر دصم ءا یی وک 5 رد مات هنرزوا كلاردءجاره هرق

 ردع کا : یعب ردموتحم هنرزوا كلا یاب > ول نعد او ثیکر > كدهتمایق لد دن ۳

 فسوب ترضح نهد كالزوک هرزوا فسو ترضح وزا وا هو انا كلنکر ج یلصاح

 * .EEE .دودح ی كالذک یکت كنوب یک ینیدلواناناب یلود> یی ییس> م الا هیاع

ECUهدول 4 رک )تد>و فرح ی و * دادناون روا * :تشزرک * رظنم هب رد ناب  
 ر E E ا ا

 کم )



) ۱۸۰ ( 

 ,ورکمو لکشد ردینکرت ف صور ظا ه رک )رد هن سا نسم لکش هدول رظم) رد هثسانعم هورطم

 رد دم ال یفاض اه واو )رد صم فرحا یشز )ناب فرح هک )یدیازاهک یلص ازک ) دنسانهه تا ےھ

 تاه هب رکو لکشدب هلب وا اما یدا صقشر (تبلوصحم) ردهنسانعم نداد هدنوب داد)

 قوف کلن کر ج نع یدیاوا نک# كمر وربخ ندءاور تشزو ندنکلنک رح كنا کردیا لکد

 واو 3 داد رع E نادم *# هاب ذوعا شات هکناو * ر داکد مما لباق هکید ادا

 فرط فرح اب ) رد دارم هةجو دشال ندراد مع ) رد هه ندهاک هک ) فطع فرح

 فذح نوعا نزو ترورمضیدا ءام داد رمان و داد ره هام یربدةنرد هیمالداد رم باتفآ)
 هک ر د_یسا كیا هروا كن هبعصروهش هرزوآ ییاسح یلالج جرات داد رح ) یداوا لاصداو

 یرل فتا و و لر هر ید كرم رع ےک اص وصخ راقوق دن هداب ز را هفیحو را هشال هدرا لوا

 داد رم باتذآ هللاب ذومد ییتاوقهرکصادق داوا مول««یتروصو یلکشكن هرق ( تب لوصح )

 یدزاملوالمح هنسوقوق هلهجور څه هک هل ا5وش ی دراقوق دب قق ید یدبا یک هفیحو هشالهدهام

 دبن شرهم بلاع توهش ودون بلاط نف ت دد ناردآر هرس رد
 د وءرف و تفرک مشخ دنتفک ارجام تفاینو تسجار كرم تکك الم نادادم  تشادر سره« و
 یارزوزا ییدنزا دنارد قدن قسوج ماب زاو دند راونسااب و تسد كرب انار هایسات
 نکات ار هکلب تسان ین اطخ ن رداروایس تفک و داهن نیمزر تعافش یورر طع كت

 یدرکریخآنیشواةضواسفمردرکا تفک دنداتعم یدنوادخ ماصناو شش ناراکندخو
 كهايس صیصخح فرح ار ار اس # دنا هتفکهک هدبیش دوادخ یا تک یدش هج

 كيمرهم ) ردکعد یدردشرید دین ) رد هنسانعم تی هلی رک كيهرهم ) ردکعد

 زدگعدهرا نادا دماب )یدابا هلازا یراکب ۳ یدردااق تن رهمردنراسء ندنراکب د

 اکارد عمط نمی ) ردزود یتسوا كش روا كتالو یراقو هک هلوا مول»م) یتسوا ماطماب )
 نساهم مه9 رد كثوک الوا هرژوا حر, هل زا دهد كنسو كي رع عج قسوح)رد ما ع

 عراضءلءفدنزادنا ) دیک ان فرحرد) فورعمقدنخو) هلص فرحان ) رد هیمال تفاضاو
 رلنو-اااب ورا اتاردرلک رمشم هد هفرص هدنتکنا ییصاح بئاع حج یه لعف اب و) باغ عج

 هدنراذعقاب و عج راس)لیلءت فرحرک) بارضا تادالب ) رکن فرح اب ییاطخ) ردکعد

 تقاضا هوا) رد هنعانعم تععاح هدنولاما رد هتسانعم تک راشهدتفآ هضوافح) ردلمعتسع

 اق انا ( بیکرت لوصح )رد هل وب هدد دش ) هیاک>فر>ا ی درک ) رد هناوع۶م ردصم

 قبګو ره هی هیراجیدبا باغی هوزراو یاقوتو تو مدو بلا طیبخ ست هدندم لوا كهايس
 ءاشداب هک یسدربا یدلا غاز نعد یدردااق نب رهمو ىدتكن دلا یراتخا تولک هت رح

 ییارج ام نالوا عقاو هجک یدالوب و یدتسا یب هب راج یداک هلع بوایبآ ندنتیفیک بارش

 هدنرزوا جرب وز هیلغب مکح یغاباو یا باب راج كهایساتیدرو و یداک هبضغرایدلپ وس
 یس ر, ندررپ زو یلیوخ ییا هجو هل ورلنوستا اب وراتا هنفدنخ راصح ندکشوک نالوا
 هدصوصخو كهايس هاشداب یدیدو یدارا یظعن ههاشدا نعد یدوقهر نیزوب تعافش

 ردرا داتعء هتناسحاو ماعدا كهاشداب ولتداعسرا راکتمدخو رللوقراس هکناب ردقوب یساطخ

 توسروتک هن رطاخ یلاعحا دادزمسا بودا سايق ا نالوا داتمیتو هد هراکبءایس

 یدد كجدیشیا قبح اصء و ندر زو هاشداب ) ردشبا فرصت هناکام ود یدرب وراکنخ

 اکح یعدالوا رکعوعس# هاش داپ یایدیدرب زویدرولوا هن هسامارمخ ا ما هدهکر رکا

 لزا هک رادتموت :Ee دیسروح نشور ویش رد هتحوس رو Ee ۵ -هطو # ی راکدید القعو

GFA GSD 



 1ط«

 .یقاکویمءهدر
۱ 

 اص د

 یناک در
 یزورسدر

(AT) 

 جد ضاهر هتخوسرسوص هنسا )ردعقاو ناویح هاب رپ نشود . ر رسد شعب # دّسدا نامد

 | نشور هع > ) هلصفرحرد) رد اک نوعا تذاضایطب ءانو) لس وتفرح ەز و) رد هاب

 هتفاضا .درارب یک كورونلوا تبانک لد ند هزم و هدب رع هک یلکشاٌربنیعو)رد هاب

 ییا هدو سب ) ر ووا ظفلت یب نیب هل هکلب ز ہوا ظفلت هرم ضااخ کیل ردا تلالد
 طدار قوصوم هل-:فص مزه بودا راکنا یتفا طا نیید شاک نوحما تفاضا هرم هلب هدرب

 یه لعف رادنم اد موت ) راشعالوا لصاو هةیقدتو ینرقح نالوا رکذ نیید ردشاک نوعا

 نامدل) نا قرح 5 اد مریخ هلد هلام ردکعد هلیا نط ندند راد: ردءطاحد رقم

 عراضم لس دشد د۱) ید هدو راهرو هک لف نیک هو و ۳ کرد ةا

 هکنوح ناد طعو هنشنالوا نازوسهلبا نورد ران (تدلوصح) ردکعد هقروق باغ درفع

 تقو اوا هادا نط سهلوا لصاو یا یدشر 1 هشراکب تا باا و هتس هع وص قاص

 نالسراو لادا رک ۳ طا هگلب وا نودا فی وخ ندل ف شم ه 7 وکو لس ھ

 | # دش دناناضهررک کتک ول نوت يا ارد هام * ینیداوا نالقو

 هرمّشح بواوا ج اخ ندعي رش قو رط ندت اب لاعقا یی ) نود ار دلا سا رم

 هل رم رگ گلو قو هک كارو ی ت كمك فاک هد وب هتحرک )رار د هلاظ نالوارکتمهرشلو

 هد لوکس كئعو O ت ع فاک رد عاج هج رع هکر د هنانعم چا

 دم رعرد هسانعولط هل. كہ: اب ر 2 ھا یاخ هداخ) فرط فرحرد ) ظفح اف ردتا

 رواب)ردی ا ادم لفعءلوا ll )طه ماعطو تا هدوبناوخ )رار د ك "الم

 لين رط ت ااو ف هلس اه :تع صع) ا و ردلیعتسد لپ طوا رک ک اب ودرک هلی 7 كواوو 4 رعءاب

 زا قید داد ,i . ار دل بعت ی د لع3هک ر دل تس ےل 53: ک هزهدنوب رد اتم یقادصد

 د 5 تا "هلج هل رحلوا ءا دمو ل واربح ه. .a سا لج وینا ءا دىمە <n هللدع ۱۳۹

j 

 (تس لوصح)ر دکء دردیارک فر داغ د رف- عرا طم لءة دو دنا) فو رعمناضءر) ناب فرح
 ندهاعطو تمجد هاخو هوا عاطم هنلاح هس دا اھ E هدوای م

Okeندا هفوص لا هدامط بودا ی رکو ناصضءهر هکر ربا قیر و لصعع هلءار  

 هل رم اب یار , )رەوا ڇا هار ا و سا م ماعط ا ن E كەر

 ۱ بنانا س ا2 رەس ی اوخو) نالق فاض« همش كسور < ءا تود ۱ نطرپ

 | ك رع ءا یر, 9 ۶ نوزوم بوح 4 نال یقاطم هاو 2 طفل ED E سا فرم

 . ار ثل د* مھ هللا نع شوک هعیرثا لوک ذم هدب س طا نیلیاز وج هلیوکس كنارو یف
 هک وا رنک مدیشخن وتار هايس تەك و دما شوخ هقیطایا

 یا: ءم یکیا طه وب مد )ھل فرح نو )لو ۰2۰ تا دارارم" مع # د ار :امهوا" :درو> من

 تادا ازار رنک ) یاس! نیح ودعا یر EGG ED ری صد

 | تبطا# د رود صا AL نسخ ( ردگعد هه ارس 4 ح فرحاب DSS 4 راح لو

 ۱ لرد درا ندنکبدگ ابو نت کیدد كاریحایو کا لا یاب تم ر هدروح عن ) هل تغد

 ۱ درم عراضم لهي اش )ردکعداکا 7 تفاصا ه وا )رار د روس اکا هج رع

 0 اک شرخ یس ۳۹ .طارو دم كر رو ANS ,(بکر لوص# ) رد داسا ع٥ ق ا

 4 راج مش مه شدا ید درب زو ماد نم ین 4 رامات 4ل ۰ يک at اک۔ ید اےس یددو

 رت رک صذد ترد فن ال E . هکر در :غورا نە یس هد روخ مب كلا کک ها س

 ا % E ال رک ا. ند رک رخ ابلکر رک و ول رداک د راج ف واوا ۳ © هلکنا سو هز رح

 ) نکر ه (



(YD 

 2 لا تو نا اروا ډا RT ی دور ET دوم یو اروا 2 ره

 هدر دار سک نآ اروا دوخ اب هلوا ,س ؟ ناردقعهدناوا یا عاصم ی4: ا عح رع ) ردءهقاو

 د رده یهن ل اد داود ) ردصم فرحا ق سود )هلص ورحا ) زااوا راع ق ط سا كوا

 ) تا لوص) هاب هدیدنسأت یاج ) تفص طدار فر <> هک) دمر و TER 3 یطاح

 رکا | ی هراو او رب لو لوعععا هک ههر وک یدو هک و س ود ف ا نر

 ذداګا تسود یا هلوا تسرپ لذاراو نيڈڏ لذارا هک یس رغ رک او كب ولطمو 8%

 هلو | ھه: نهم لوعغ ۰ یظها د سود هک رد راجحا ر ضا هلفراتعااک اوبد مرواو یرایدنکو

 د هاوخت لدار در ر دتف ردهعاو هدایز یداس نکلود نوالوا لو-تهو ضرر ی

 ردکعد DEEN صیص# AEA Fa نھ هدرو> من * ل الز فا

 لرد نآ ) یلوعدمو ردر عجار هد ۳ یٰلعاف باغ درف» لیعتس قد لعق دهاوش (

 ا شعاب طم نیلا تاتطا هدنعصولالژ هدنول سد زل د هوص یل اط 9 هلا هاب تقاضا

 هناهد )ردن دنلبق یج نه بیکر ىدا یدالوارک ذاةباس هک رد هر انعمر .دروخ منو دروخ ى (

 (تسل وصح)شلوا عقاولاح ندلالزبآینا" عارصء)رد ها ههددنکو )رد دیه ال یفاضا

 ا ینئدلوا یروسو یننرا ك.رغا سوو زالوا لئام 6و نعسا لالزبآ یلکوک هست

 ۰ نس هلصفو نفارا كه شقو یرغا هد هسا هوس هسعک هکر ھر ید لالز بآ لوا

 هاکمحما ندوصرب یلزغا شفوف الاو شالا قوس هلیه رط هغلابمیبب و جش ترمطضح نما
 هدنسوق و5 كن غا كنا ةت هکر د راجو ) زالوا هدمارح نکیا لالحو زا ارا مغته رمص لوا

 راقود یزرغا كنغوح كءلخو رولک مزال ندرت هارک اوو دک مزال هار کا تكعاءبو هی

 هلا هرحه و هل.ءهر ءاه"هدروح م لودر گاو م نت وس كغر گر نک دولب ھت و

 ند ن ی دن ک یب هتعسذو هک ون لات 3 اروا تودادا ها یلکشو هو ها رکا بوزاب

 نا رم ها روج# ل اک : کف نانظاتن تس E e نک دارا ورم: دنر دقو لدم روک هدرب یربغ

 ع راض ەلە دد )ردا اماهفتحا ردکعد هدو یک) ) هال ناطاح تسد # مر دات دوا رد

 تدا ہا نیدطرمث ت اد | للعت SSS نوح) و ۶ ق رروک E ندد تو رد “اغ در وم

 هلرسهک كم فاکو ینوکس كلارو هلک و یخ شب نیک سس ) هلص فرحا ) شمالیا
 هلا هلصاواو داتفوا ( دیک 5 ( رار د نية رس بودا تدارک یهرکو یر تاناویح

 نداوا عاربصم قا عارم هم هد هظح المو رد ۶عاق 3 ووا فورعم خر ) ردگعد یدشود

 نا طا تسد ر دادو ارد نیک رسما ن نوج ۳ e شر لم ga LE رم دوم

 كدس زالوا جاتحا هکع درد, | عزان هد خیر  دانفواو دادن دے "وا هلو BE راک رکد

 ردلهس یسانعم شاوا عقاودیا هنر دان هد هح“ صعب) ردد ردرم مجار هر يٰلعاف

 رواو هد هرنورروک دنقلا: ت داپ یخدر غیرت شود هنج ما تالحودو تار .زاق( تی لوص)
 یک یییدلا هللا یتا هاشداب و يکیدمروک یا ہا شاب رک ره مرا نشود ه هزکو هسر یی )
 رم طدكهاش د اب ید من ۰ نالوا ینئرا كما س یک ینبدلوا ق و واف . ییصاح )

 ٭ ںادھاو ختا A لدار و لم افرد هص > ند هص ة لک د بمانمو قیالز 1 ااا ارو

 1 قذح نوعا نزو تدورطر الزرا رو ۲ ذمدا مع ندا # ج نادر هاب هک

 هش ذکب)ر راه ۶در ردحر ء زوک نساه ورد ۽ هراو هلع“ ر ء و هل كل رع فاک هزوک )یدنلوا
 هل را همكم الو كس جس هبا حا نامه د) السا ف رو ر دکءد شهگردع-ق ندب تا

 و وا عار ) روءلوا ناو ها هء اع ر رد رم یرلکد د دعال اب ه دقدود a نر كونو

 قاک در

 یرو رس و یلعديس نادر



 قادر
 یاد

 را

 لها یتلعف دنناوخم
 هکاسهدانسا هد رخ

 و دنفرد هلع رط

 دم

 اک در

 ےس نر هک ندنرغآ كەسەك همالب یزغا هک هز وکر ( تاب لوصع ) راو یراکنا ماه تا

(A^ ( 

 یتعیرواواب ااط هد هروص ندهژوک لوا یلکوک کن هنث رو و لو ءا

 تیوب )ردیاءارک اندنا ی طاربززاملو ال٥ ام هکهحاوصندنایب کوک هد هسرواوارسوصر دن ره

 صوصانا لبعو ل صاح فعطم دنساداو كږکر هدنمکر تاربراورظف هدندلوا كىش ترمضح

 رعگ یفالخهدادا نیدرلبا باکترایهورکم هدز> رشکت ون لکد دوجوم هد وام ضع! ۳4

 هک درک هگبرفعو قرمشم رابدوک دف ار یو رردنکسا * تباکح * لمأتف شالا تاکترا

 نلاعت هه آ نوب تفکد شن مسم کف نینحودوب نزا شد رکشاو رعو كلمو نارخارنیشدپ كولم
 كهاشداپ روھ ڈٹ مردن کسا# مدریت یو کین ز >ناهاشداب مانو م درزاب شنیعر مے کل ره

 داعو اصر نکیل) شما لکد ین هکردوب لوق حصا ) رایدلیا فالتخا هدنتویالعرکر دیس
 ردروهشم هلک ء دیور سوءا ذنب ا)یداا ند سال اط سرا یل هک ید ا لماک ےکح نیدتمو

 ترضحرلیضءو و) رلیدانا لاصیا هتفا لغوا ك>و ترضح ییدادحا "هل اس راب ضا )

 ماعهرو ن کی )رلثهزاب هجو هب اوا قا هل بول نی رقلاوذو) م السا هيلع هربت :ےھارا

 ۳ ا E هدنوب درد فرح کت دید هردن 2 یدما لکد یساغینسا

 فرحاب)رد هسا عمر مغ رج ) al ۳ نیس وام ) لیلعت فرح هک ) ردءطام درم یضام لءف

 قرش هکزابدد هب یوز ردننکسا ( بیکرت لوصح ) ردصم فرحا یب وک تبحاصم
 «ارلهاشداب کو راک كل دلق رسم نورونک هکفرمصت تحبودیا طبض هلهجو یرادد برفمو

 یدال وار سمر سو و هکوللاح یدا هدا ز ندنسی رکشاورعو ین طاسو یره رخ

 یایعر مدلبارتکس و مد هک تکل رھ هلن وع كنيااعتیادخ یدید هان کا یداوا سنگ
 اکر یا مدار ار یتعیج نع مد اکا ہر غن دکاب ای ۱ د هیضام نیطالس مانو مدخكا

 یتشزپناکرزب مان هک * درخ لهادنناوخ شکرزب * تب * یدایا اطعا یکیدلما اطچ هنعیج
 ردعجار هسک ناردقم هدنلوا كنناث عارصم) هلیقرطرکذلا لبق راعصا نیش شکر زب * درب

 هک )رددنن او یلعافو) هیمالد رخلها)رارع د نعد )رزاموقوا دنناوخت) ردهک ار سکنا یر دقت

 فرحاب)ردداررب اکا هدنوب ندناکرزب ) هلبنطب ءاب ردهیمال ناکرز ما:) تفص طبار فرح

 ندندب ر )رد اغد رقم عراضءلعف درب )ردکعد تانک ر جرد ردصم فرحابیشز) تبحاصم
 نعد ۱) رزاموفوارمک و لرز ییشک لوا تسارفو لقع لها (تس لوصح ( لک ندندرب

 e >ج یمانرب اکاییصاح)راکا هلءلتشَر یتمات لر 6ا هکر ا رعد هک ؟ ولوا کا

 توت * رر زکر یی نوچ تسهم هه ۵ نا# هءطق * را ردا دع ندسأت لذارا الوع

 | درمربخ تسصه) ردنراشاهننوعطم كيلا عارمصمو ادم a4 نا * رادوربک ی ھڏو ساو

 لابقتسا هسیاوب ردا تلالد هلابقتا او هلاح یارب ز دکان فرح ی) لیلءت فرح نوج )

 رلیص و ) رک هد عجار هب ۵۵ نا ییءافو بنات درفم عراصم لعفدرذکب ) ردیماتقم

 فطءواورمک و رادو )رادوریک ) رظن هیف نکیل ) یدیدردلعاق رلنالوا دودعم هدینات عارمصم

 ندنتفرک )رده:«ندندیراد رادو) نددنرمک رک ) ردلیعتسم هدئسانعم ساوص هل یسکنا

 روما عج ( تب لوصح )ریدتف شعا لفاغ ایلکح ندقافتشا لاوحا نیید نتشادو

 همروا ب < رک رکسعو تعوکحو مکحویهنورماو تت طاسو تاودو و تڪ نعل اند

 سارد هدمدع 43 رد ناراذکو یا یرخآ هکذوح ردلکد هنس جم كللاع حد و 0

 دنط:طو قارطهط رادو رمک حارشض» زایا بلق دقع بودیا دن لکوک هرانوب نالوا لقاع

 یدنک هکالوا مولم شعد هیفلوا تافغ ردوب یل امعتسا كلون رد هنس انعم ترو لواصو

 ( و )

TEY ات 



) ۱۸۹ ( 
 حس رخ

 ما * راداب تکی ماند ا<ا*ن کم عیاض ناکتدر ك مان ٭ ر دف شعا لواع لک ندلامعتساوب

 دمت ر>ات ) یدنات مد طو ىلوا لوك هك م ا ) هبمال تذاضا هناکتفرو) هنا كين

 ردییکر فص وراداب) ل عاف لدن او )هاچ كيت مان )ر تبلت درفمعراضملءفدناء )
 (تب لرص )ر دشاوا عقاو یربخ كدناع ندیارعا رد هنسانع رارق رو تبان نددرآد )

 دج-اوش رب کانوماو رک ذا هلبارکد هلا ریخ ینرادآ ینمب هل عیاض ینیدآ یبا ك اتو ءب ات
 روکذم هلنارمخ هدراک زور ةف ص هد نس کات نەدە قرا رق ر ورادابوتبات لدا ا یا١ دکنسهدااع ےک

 جک کا ا نآک رزب زا یکی * تباکح ۶# ناشیورد قالعا رد مود و
 ب۶ شر هاظ 1 همك اهنگ هنعطدوا قح ردنآرکید هکدیاعنالف ق > ردیف نوک

Eقالخا) ردکءد یع کا هرز هد كواوو الاد مود * عاد یمن بیغ  

 رد ه.ءال تقاضا ورا قلوا نکاسو موعصم مالو موعصماخ ) ردیعجح كماخ

 اب و ) رارید هدهاز و داع هلام ءاب اس ر اب ) رد رلیف وص ك ولس لها دارم ندناشد و رد
 لیلءت فرح هک ) ردند هانک ظالا نالف )ناب فرح هک ) لوع#«تادا ارو ) تدحوفرح

 ىح كناط ر دنءط ییصا كلوب ارب ز رددءاسما تاف مصت اههنعط ) تبحاصء ف رحاب )

 داع او تاب ) ىة كن .ط رولک «دناعط یردصم ندان رصد ردردصم هل وکس كایعو

 ( بیکرت لوصح ) ردیابامر هاط نطاب )هل در یکبار ددر ظ فرحرد ) یدداسرا نالوا

 كلا راب رم نذار ز نیس رد هنهدنعح لدا نالو هکید ر وص هدهازرب یس رپ ند راکا

 نیسررد هنس سد ودردراو یرلشدا ینا هحالصو دهز هکر لات واس را زوس هلدءط هدنفح

 هدنرهاظ ینو ملی بيغ هدننطابو م ر وک بیع هدنرهاظ هکید رو باوج اسراپ ) هدنفح كنا
 رظا هنلاح رهاظ هک رد و نالوا قبال هنموم ارز کد علطم هنناصءو ر وصقر هدانطاو

 ۵.احا وه # دو و # هیلوا هرزوا نط ءوس تودا ل-ج هحالص نورد لاوحا تب وا وا

 ترور هطدار فرح ردکعد یبهسوآ رهارک ره * راکناد رم كيتو ناداسراپ * ییییاسراب
 دیاعو دهاز ردندءاسقا ییکر فصو هماجاسراباس راپ هءاج ) ش۴ ر ونک نوان زو

 لو١٠ مدقم كلاداعراب ) یسانا اراب هءاجو لوا لوعفم ارک ر ھه كل زیپ )ردکعد یلسابل

 یداباح نه نوګا نزوترورض هل طا ید ا كند رم هدنلصاردیج نه بک ردیهكت )

 راد هللا ن .ط ندا لا ها رد.طاحم درف» رها له راکنا 9-3 مدس۶ لا راکنا

 مدآ یاو ل ا دهاز یتا نیس هروک ییسابل دهازوداع SG ۳ ره ( تب لوصح )

 هکمادام هئالوا هدنسابل الص لاح ( هژرا دات ءاوبد رد هسهک یاو لس لعاصیا د ها نط

 یتسانعء كلوا ی ) رد ال 8 نسح هیلوا مولع» لاح ر فلاح هره طم تر

 هراح مال یتسارارک ره )لو e داروصقەدادا نيد نيس هروک هل د هه اجا سراب کیک ره

 ترو رص همه 23 هاتواصا ۰ e دعاح EN اولش ۶ انا او نان وط هتسانعم

 ندند_راکناو نشاکنا راکناو ) شع ارغوا هاب كننومص* كة نيبد ی دلو ا طقاس نوجانزو
 شاوا عقاو ضّرسم یدنک ندا ضاّمعا هد ردع ندند راکنا رکلاو تولد رد صا

 هت دوصع نیید ردذوذحع هره نالوا تّفاضا “لیسو ردییک ارس ھچاوخ ا سراب هماح )

 ندنرل-راف كنادحوب نیید ردهدنربد-قئاسراب هماج هیاسراب هماج هدنس هتم شماساوا لصاو

 هد-الصارو * راک ه> هناخ نوردا ر بس * تسج شدانهن رد هک ینادنر و * ردلکد

 عبط هلب رک كن ونداهن ) فرظ فرحرد )نایب فرح هک )لبفتسم نن لعف ینادن )ردرکاو
 ید لوا رد, نیلا رکذم یهو فو رعء صا هدم راد تد ( رد هل سا ۰ تلخ و
 لو _ سس سس

 ےس سس سس

+A)و )  

 یفاک در

۰ ۰ 

 یاک و یگ در

 یرورسدر

 کروم هدر

 اک در
 یم“ در



CE 
 س س _.»»س _ _ _ ___ _ _  ق _ ح

 اود نما دهم ځا نورد ) نسا ەم ەراج مالرد ص .ص فرحار)ردنغالوا ندالع عرواودهرا

 راو ههددنوردومد-5 كل هعاح اسراپ رکاو (تس لوصح ) رد هنسانعم یف فا ههاخ)

 رلاوحا اکس نەر ) رک مزال هند کلاس رب رد« زوا لاح هن ند رمو ند ريخ ین ) دا

 یهو فور ٣# صا ك: نعد ) راویشیا هنهدنگاوا سن ارز لک د مزال عالطا هتورد

 ض ردا هلالوا روتسم یاوحارد کا ذخا ی الوا رهاط ی و داو یسهفیظو هد رک

 هک ےس ۳ یا ( ةاادعلا طوول ىنحلاق-ةلا )درام رواهةدارز رداکد صخ ی هکلیا

 رب رس هک مدیدار یشی ورد * تیاکح * ز رعد ۽ 1ط از ها تعاشا بوپاب هما افخا نقف

 هک دا هچ لوهج و مولظ زا هک یاد وت مح را و ر وغغا توک مودیلا یم.داهن هبمک ناتسآ

 درک اغاز ( نا فرح هک ) لود تاداار ) تدحو فرحا ) ی ورد »یاشار

 یک" ر ءاه هداهن ) ردیوا یرکن نالوا هدنرهش هکع بک )رد کعد یکیشیا كن هبمک هیمال
 هدتفک ی ) ردکعد یدراک,ا یضام لاح تراکح دان یم ) ردکعد تورق ر دہر قرح

 هنسانعم یحاغاراب هل اغ ردلعاف مس ها دا ایم روْفغ ( ادل فرحاب )ردکعدیدراروس رد هلوب

 مط هلا هغلابم ءدم واظ )رد کد کرا هداز ردلعاف مسا هلن هغلام هد و محر )

 هک) ردکعد رواوا لصاح هل یی ) رواک هدا هچ ) ردکعد لاج هلبا دغلام لوهج )
 قبال نعي ) هیاراب هدنوب باغ درف ع راضم لف دیاش )رد کعد اک- ارت ) ناب فرح

 یدراکبا تود هک وک یتشاب هک مد روک یسودرب ( تیک رت لودصح )رد هتسایعم هوا

 هکر ولوا لصاح هنو ر ولک هننداو هجو م واظ هک نس ر واب نس میحرابو روفغاب یدراب وسو
 جارمشامو هک هوا مولعم ماکدرداق n ءو تعاطق یدالاکسن نعد هلوا ق وا الاکس

 ضرع كباک ن نکل رلیدتا هدابز E ( دام یمنیمزرد یورو دول ) هرکصذ دن ظ ها هداهن

 a نا شا سپ روایت ینعاراو هجو مدآوراقوب ندریکشباكت هبعک اریزراثمزوب

 هدنآرب یسکیا ردع,اذعنام ارز ر-اکد روصتم زکر ه كغ روسهرب نیز وب هرکصذدةدوق

 اهج حارش در

 قل وا هدنآرب یسکیا اب
 ۳ اطال رد.

 یب ہاوا نوعا العتسار نیید رد دیهک راد دامعندنان-آ ( رداکد رم« قلو ۱ هدتخاسر و ج

 9-1 نکم هسیا لو اردرمسم هج و رع ننعطسقءوق ساب هزروا یرادحارز شع نا هظ> الم ا

 همص#ت  لرذع * راهظتسا تعالطس مراد هک ۴# مد روا تەد رد ص عن ردع # دو ط * ردو

 تعاطد )لبلد قرح هک )ردیاوعه«كهدروآ رذعو ) ردر هرءال یرلتفاضا هتمدخلرمصو)

 لوعفم هتسانعم قم هئرا رد رد صم ندن اب لاءفتسا راه ۱-2 ) یک رص رغ لوعفم كمرادت

 توی هرو 9 تعاطو تدا عو تم دخ قید هکک اب تا د ك: س برات ) ت لوص۶ )ی 2 رە

 مدانعا هکاطو تدایع ارز مدرونک ضایع كناصءنو روصو نالوا عقاو E هکلب

 نایصاع * رد هکمرکو ف اطا ضح مدا عا س د مرولب نفیدالوا تنج بجوع ل عو قوب

 نامرح رد عج تادا نونو فلا i a e A وت هاتکزا

 هللا نال وا ناف رع لهاردهج تادا ن ولو فاا ناف راع )را راکهانک نعد رد هسا عه

 (تلوصح ) هل رب دقت فاضهرپ ردندابعناصهنز ابو رمصهتزایرب دقن تد!.عزا یرلتسود

 راعغتسا ندنرلتداع ناصءنو رص. نافرعلها اما رار دا ه وآ ندنرله کر لء رو رابعاع

 رردا راهم" سا تودآدعتب تص ءم نوع نر تدا: .ع توان روصف نالوا هدنرلن دا« ۳ د راردیآ

 ۱ تعاط هما انا هدن نمو تعاضدیاهد نا اکرزابو د :هاوخ تعاط یاز < نا *

 روک ذم هح“ راف ۷ هلها الا ام یی لءفثالو لها تنا امین ف تراک: 4ما هاو هزول ردو

 ۱ ردسعج تادا نونو فلا ناد اع ) رد شد ورد لوف هغ هرفذ یکیا هک: رعو ) هر ترد

 ي ها باک ای تک تو

 ( ردادیعو )



) ۱۹۱ ( 

 ناناکرزاب ( رداد هرب ۳۹۳۹ *هلچ و یوععء كدنعاوخ و ( دیمال ثعاط یارج )ردادّیمو

 صیص2 هدرارب ی ؟ كلوب یعسر ءاه ار ز هنسانعم صوصخح هرازا ردهرازاب یدر هم لصاكن وب

 رل,دلبا لادا هب هيم فاک یم رءاه ) هلببس قلوا عج هلن ونو فلا سد ) ردا هد افا
 ناک رزابیدنلق نک اساربولوا فذح فلا لب لامتسا ترک هدعب هلیصف كاز) ی داوا ناکزازاپ
 وار € بوراو هدر ھم ےکح هلا لا متسا تیک قلو لو را دقءوب رەت هبرابعوب نته) یداوا

 هدنناک مائرار :الا ذنهسیماحانالوم ترض> هک هلو ام ولهم )رل بد د ناناکرزاب بودا عج جدر,

 1 ا عج ونو فلا هل ءا بودا تاپا نس دهد كنارو ینا هد ممه دوع

 شتر ناکرازناتسوب میش ترضح ود داو ك سنح نیز دص)دنرو دیدن هود
 (تسرکشل ورهشرب مخرد)(تسخارناک رازاب هک هننهش(تب) شرو رکذهددرف ما
 لامرادقمر هتراج دتل تعاضب ) لمأتف رک قعقوا هلع كاز ناکر زاب هدنوبیدما)
 کلام كنس هکاب یلام یدنک هک نیسررب و لامږرادقمرب هرجانرب اللث) رار د هکلنا لاس-را

 یبهت كلادهزوبرد) هلص فرحا) رد دارم عاتمو تاتسا اف طم هدواما) هل اللوق نوعکنس

 ّ لعف ماصا)ررب د هزاور د ماوعبو دبا فیرحتزریدهکنابدو هکلیارج هل وکسكارو
 رداو صوم مساام)ر دکعداکب ملکتمربعایو هلص فرحا ف) هلشا نع هنسانءم لعفا .بطاتحرک ذم

 الع ل صنم عوف مرغ تا ) یک ر مصربغ یب و ی رص لو ءم كعنصا ل هنسانعم ىذلا

 ردادٌتیهربخ عوفیماظءارد هنسانعم راو ازمسو قيال هدنوب لعا)ردکعد نادم عوف ره

 لعقن ال ) ردیس هلص كنام قو ىلع ندبارعا كن هسا ؟هلج وردعحار هام رورح معو

 ضعب ردتیک هلهاتنا هلها انا ) رد یک باس یب ) ردکعد هلشا بطاحترک ذهدرفم یه ذل

 باو كندا .ع یرلکدلبا رز داع (بیکرلوصح ) ردکعد هزب شهودان هل ر ەدە ەن

 ررتسا نیساهد ك رلعاتعو تاساراناکرزا و رار د ا تعاط هلاديما لواورل رتسا نیسارجو

 هکمرکو فطاو هلصلاخ ديما هکهاکرد یصاع دبع ن امار نحر و هنذ تفم عهسیک
 یدو مدیااجررتوک یارجو تنح ضوء هدنلبا مک قو معاطو تدا.ع مدلکهلی داععا

 اهب و تهقهکمدلک هر او قوب عامرهو تعاضب مشک هبهزوردو هرج درج تسد یهق
 اجر یا ندنس لدن یصاع گود چک صو ترفغم هک هلشا یتالوا قیال Kw نساکب منسا

 ناسحاو فطا ندنسا رز ردب عو تاذع ےک هاشا یمبدلوا ق ویس هو قیالن اکیوردنا

 ار هدنب * عات سآرپ رسو یو ر یشخ م رج ر و ئٹکرک * تب# ملک هکوبق هلیساجر
 بطاع درفع ع راض » ل اود هل رع ف اک مط یشک ٭ م ارب ییامرف هجر ھ وش ا و

 هلا ار نوکسو یعص كنب رع مچ مرج ) لکد ندنتشک ندندیشک ) ردکعد كسر دا لس

 هلال ردك رتشم ظفا ن دنادیشخ ردبط ام درفم عراضم لءف یخ )رد هنساتم هاگ
 یی ماتسآ) ردمرسو م ور یرید-قنرممو یور)راو لمح .د هنسکیاهدنوب هدنبب كایاوفع

 لزهدن هنساشء هراح مالردصصت فرح ارار هدن )ردفورصع هرلذوب هدتهج نەم

 ردکعد نیسرروب بطا2 د رفع عراّضملعف ییامرذ) هنسانعم قرب ور رسا نامرف) ردکید

 كسردال ىت کا (تسلوصح) ملک مریم ) هب هحرد" راشا منانآ ) الدا ق رحر)

 ماد و مزود كران هکنره كسردا ترفقمو وع نوین مرله اکرکاو نوحا مراهاک

 نادرک ورع هرزوااضرو لس كسرلشااکب ےک نره یتا )ردهدکناس>او مرک نادسآ

 دن محید یی زالوا یغوروو یامرف كرصاو مرخو ڭا هد ن ملک د شکر سو

 یلصاح)عهبرزوا 1 ماو كغورب ولوا كسررو- نس مک هنره ملکد رد اقو كلام هک ۳

 یرور در



 ی و یرور سدر

 یرورم و ىلع دیس نادر

 یرورسدر
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 یو تفکیک * مدید یاس هکر درب * هعطق ۶ م داقنمو عبا هکیرما كسردا ےک هنره

 ناچ فرح هک ) تدحو فرحاب یاس ) هبمال هبمکرد ) فرظ فرح ر * سو> ۶ ی

 ها اب هرکصادار ردینسا رک یلصا) 4ب هدنعف یکبا رد هیاکح فرح یو ) دکاأت فرحاه)

 هغلابم هدنوپ هلبا هععمور هداخو هلیعهر واو شوخ ) یداوا طقاس نوجما نزو ترورضاب

 لئاس ندادخ هدنسوق هبمک ( تب لوصح ) ردکعد ید رلغا مکح ردیا هدافا سام

 یدردا ی هل اد ردنداکوکو ناح ییعد یدرلغا کو یدرلب اک هک مد 8 !وردرب |
 ی ٤ ی م سول

 درة صال ەد هام ءا رن دیک ًانفرحاب # ش € ےھانکر وفعل * ر ذیب ےتعاط هک عوکننم#

 ردکع ؛ددحردطاد رفه رها ل ەف هل تفاک ش )ها وع ) ردکعد هل الویةبطا اع

 معاطو تداعهکمز ءد ی برا ییعب ر دیو ەم كتك یم 2ه داوا تاب تب وب ( تب لوصحم)

 Ka کو تناتعو دکل فو اعلا هکلب مروا ردقو لع قعس هاو و از ی اف هلا لومو

 ربافص عارج ندعاثیس فراء ئ یو كج هہھا نک لف 9 وع سا قعا مراو دیبا

 ندمرالع نیل وا قبال اکس یلصاح عال وا رشح هلبا نیم رحم معک ات ہللا حارخا یعربابکو

 دن وادخ یا تو یگهداهناصحر یور هبعک مرح ردینالیک ردافلاد.ع * تناکح# ایک

 # موشا راسرش ناکن یور ردات 'رکناربایانا ره تمایق رد ےب وهع بحوتصرکاو یاشهب

 ردرود نال رک هدنلصا ر دےعسا تکلع هل شک كح فاک نالیک ) تب فرحا یتالک

 ندمار کا لواو م ظء اسم ردندنشر یئالک ردالا درع ردناههالو . تشر نال وا ربتعم

 E هداز هدنساراا لوا رد زب نعر یحاص ایلع تام اکو یس بقاثم ن

 هکر درلشاطلفاح هدرخ نایک ودهدنمرح هبمک هکر دنا صح عجج هلبصف كن ها6 ءاحاص> )هم ال

 یرلشاط لوا را رانا هدانم هدنرلنوک ماریب هکر درلشاط هدرخ لوشوب را ربد هزب رکنس هجراف
 هدد رس ییاهوب ردکعد بو وقردبرت فرحاههداهن )رار کود همرح بو دب |عج هبعک م اړخ

 درفم را لدف یاشخب ) كلذک هدلرو یتسانعم شموق بوزاو شعا ناب یپیئرت یانعم نایهزاب
 تب وفع قلالردتفاضا هلوعفم كلعاف مسا تب ودع بجوتسم )ردکءد هک رسا بطاح

 ردکعد یع اذان ) رد هه شم تفصال ) نا فیصوت فرح ینا نن فرحان انا ) ردکعد

 ناد فرحات ) لکد ندتعگنآ ندد کنا ردبطاخ درفم یحا لعف رکنا دیک ات فرحرب )
 لج ردههبشم تقص هلل وکس كم راس رش ) ردناکی ههج اومو رظن دارم ندناکب )
 رح ینالیک رداقلا دبع ( بیکرت لوصحم ) ردکعد مایلوا لاءةتسا ین لف موشف ) ها سان

 نا هکیدرږا تاجانم ندا ید وس بو وق دن . رزوا یسیدنک و د شا اط ییزو هد هعک

 E هدمای یراب ar توقع نع مسا قعسعو قبال هباذعرک او هلا وعو تجر

 ELS * مایلوا را مرو لح هرس ههجاومو هدنرطذ كرالوق لوبءم ےکات لار شح یعا

 ردا و ءم مدعم كل هداه ردقم ىور * دپآ یداب ۱ ری

 ( ت لوصح )رد ےوک یفرظ هکر حه» ره )ردع وک یهداهن ن كاخ رب یور ۳و دقت
 هسا نمد هیلبا بوه ٠ ها5 ر سدا ددو رس رھ مراد د وس بولوڏ هتاذمو رغ اخ یع

 قوذحم ىدا ادن فرح یا # دیآ یمدا هدنب زا تع * نکن تشمارق 2 0

 تر و رض واو رد شو مارف لبصا ش سها رخ ) تفص طبار فرح هک ردلان اج یا یرب دقت

 كياطخ ات 0 دعا قلوا حوتفم یلبقام 5 را۴. داد وب ا وا فذدح نوعا ن نژو

 روس هات تنگ )اس نسا  وس یاد هی راد نوڪ! داوا فا ت و > ید: 1 ۳ وفم یفام

 ی ر دیلوهم كع وکیم تش ول ) تان لوصح ) ردعک | دا ) ردارت یرړدفت 4 ۰

 ( یا )



 ندهد و اب نیس فک ندمداب مجیه ین٥! ماتوا بود شوارف رک 2 ن هک: اناحیا

 7 اح نیدءراکا بو دیاداب مچ یوهدنب هدنس اک غن عا یروک یک | یتعی داب نک ره اکس

 اس ورمخ كلر اکفادقاش شعارزر دا اب ا دا مند رس 0 ممرولک هکر رطاخ كن ن

 ناتشادر اکانوهگنا ردلوا نیلباهدنتف ناناج یتءارغو قوشراهظاو لاصبا ینءالکو مالسو

 دءارد ی اس اب هناح رد یدز3 ETE » رار د ۰ دابص داب ه د رب ید ناقا تڈ ا

 رد دو ا ۳9 جاکر ربخ و اد ا یرح در ک باط هک ناد ح

 سراب Se EE درگز یدزد * ددرکن : مو ران تخادت دزد رذگ

 روط؛ردیبرت فصو لد كنتو كنتلد )ردکعد یدرک دمآرد)تد> و فرح ابو ) هیعال
 هنعخ ) تفص طدار فرح )تو فرحا یک ) لوعقم تادا ارار اسراب ۱ هتسانعم

 ها رب دک هل ء لک یفاکو ینوجس كناهو یک كنار رذک هر )ر کعد شعوب واو ما

 0 و فرحا ) رد کعد یدنا تخادنا )ردیج نه بیکرت ررید

 هکر دق لوا نوعا قارغوا هنر یدرک هنس هاخ لد اعر یرغوار ( بیکرت لوصح )
 هن وا نهد یداوا رب داع یدلوا روض: یدلو یدارا هنسا قج هلارب هدنحا كرا

 مورح مک ی ءدنا هن دک كدزد یدیشعاب هدن رزوا هک ےاکر یداوا یمولعم ییدریک یرغوآ

 كج ON نانشد لد # ادخ هار ناد ره هک مدیاش * هعطق * هود ابو هیلوا

 یسناتنو ) یلوا لوعفم لدندرکنو ) رد هل وب هدنانش دلد) ردر هیمالاخ هار نادره )

 هل نیل: ود قدرط نادر ین هللا لاج رو یراد رمكاياو ادخ هکمدتشا ( تد لوصح )

 م ETA 8. دارا تءاعر ن رارطاخ هدکنب را زودع هکلب , رب دالا رطاخ ناشی ریو كاتلد

 "ةوردکعد ن 2 ی)ردکعد اکشن ار # كنحو SNE ا اسو دک * ماقم نادوش

 ۳ ه را رطاخ را :مسو عن ماعهورواوا رسمن رگ اکس (تب لوصح) نابفرح )رزم

 هک سس ینعی نیسردیا تعوصخو عازنو لادج و كنج هاکرلتسود هک یماةم كابا تیاعر
 ترشاعم یافصو یاکدنز نسح ند هکراشد سد نیسناک دنزدب و شاعم دن هکر اتسود

 دنرمک بع تسد زا a :> هنافق رد هحو یور رد  هجافص لها تدوم * نيسرواوا هرزوا

 ناتج ) ردرادیمال هیافص كلهاو یتفضا هلها ) رد هاسانعم تب تدوم * دنربع تشد و
 تسدر)او فر ظتادا دو زاو )رد هنعانعم دز سد ( ناب فرح هک ) ردکعد ر اک هوا

 ندند رک بیا عج عراصم لوف دریک ) یوم بیعو ) یلاکم فرظالد یک ) هدر دقت

 عج عر اط م لوف داريم E باطخ راتو )رد هل سا۰ تۆو كلوا شاپ ) ردکعد راوط

 هدنیغوهدروضح یدوءو تبح كقوذو افص لها( بیکر ت لوصح) رلهلوا ندندربم ردجاغ
 OE EON یک ردلکد ل وا لاح كرلتا ر داکد توافنء رد رارب هدکدراو هدکک و ا یئ ا

 كلوا هدکلوب بودا را ها تار تی هدکر وطحو « دکن او راتوط مرا و

 دنفس وکو ربا ار رد * تش ۵ * رد رلثورد یناصهدکتیغو هدا هدکروط> اروض> ییصاحراهدیا یتساوعد

 رد هناس یف طض ! راوخ مد مرک ) نویق دنفسوک * راوخ مدر رک و مه اهورد # میلس

 یرلصهن كنافص لها عا ) تا لوص# )سان ادم یک ا ,فصو راوخ مد مر

 مدا هدکتنیفو هک درااما ییرایدنک زررتسوک علحو ملس یک نوبق هدکر وطحو هدکرب ار

 ردقو لاحوب هدافوباعک او افصلهاامارد هل و یرالاح كقاقن لها ارا درو

 ها همت ه دکروضح رهاطو بط یرانوربب و نوردو روم* یرانطاب و یرارهاظ هکلب
 رر درارب هدککو او هدک درا هکاب رلاک د واردر ےک و اوواردرب هکدرا رد هوا نامه هدکتیغ

 ( س ) )4(



CIL 

 *ورب دهاوخ نارکد شی وت بیع نا کب * درع د روا وت شیب نارکید بیع کره * تیب #
E >مال نار  a.۱ یناکم فرط كسب داو ۳ د.مال ول شد و ) یوم م لعم و رعسودر ۹۳ (  

 رد هنسانعم ر دص مدر یتاک« فرظو هال نا E ) دردهاوخ 3 هالو بیع)

 داد بوروت ک هکروضح كنس زن ییلاشءو بويع  رلب رغ A ره ( تس لوصحم )

 بودیا لقت هرلب رغ یکصیا تو بوی ندا بیرو كش ی ل , وس رب رب نعل هدا

 9 با ناسحا كي زوب رد هدايا حدقو مذ ی هک ره را درس۶ RE اعد رک هسا وس

 ناکدنورزادنح نت # تیاکح #* رده ما ۳1 هدف كلا هکلب زط کالبا رددا اهدد ارز عا هداف

 ۱ ۳ * درد ر کن تعفاوم ی ا رح هک ےس لوچ تحارو خر كي شو دند وب E قم

 | كالا مسا تحایس قفتم )ر دکعد راح ایس ردیعج كند و ر ناکدنو ر ) تدحو فرحا
 | بوی رو هدنزورب ند اب برمط رد رد صم هل رسک كنس تحایس ) ردفا طا هئا هم
 | لاو هدصر دکر رد کرس یربدقت رد هشام ی تفاض مرا رش )را رد هکمک
 ردردصم ندناب هلعافم تفذارم ) ردردعم دندوب هن قو طعم دحصرتحار )ردکعد كرش

 ۱ ندرلحاس ( بکر لوصح ) هبا ەم قعوا ردردصم ندخاب هلعاقم هدتهفاوء )قاشاد داو

 هدتحار و خر و ید ارل ثلا ق وا هک نحایس نعل رابدبا قةت هتحارس دیک هڪنرب

 | رارقولوفوید ملکچ هل ند ردو تحارو نیدرسو مرک لاک: زور نعد یدیا رلناوا ك رش
 مدن دیا 2 کیا ن عا ! مدیا قاشادل وب هرلتوب هکن داند زروپ 2 یدا راشابا

 | قالخاو مرکز زا فک  ر لرد ۰ لوق هاش ادلوب یھب رلیدلیا تقفاوم اک: هدصوصخ وب نکا

 | سد و>س ةنردن ءوک نتشاد می رد *هدنافو نتفام ناب A .حاصهزا یور تس»د ناکرو

 ناکرزب قالخا دی رطاخراب4 ساب رطاشرابناد م تم دخرد هک مسا نش یم تردقو توفر دنیا

 رد هاشم بب رغو بی عاب ) ردعفاو فاضم هقالخا مر هد هنگ ضعإ ) رد هم ال

 هدنغنتفات )رد تفاضا هنوعتم كردصم ناتیکسم تیحاصم ) رد هندانعم روحو ديل هدنوب

 لوعفم كناشاد هدناف ) ردهن-انعم ضارعا هدرار یک كنوباما رد هنسان-متکوبو كمر دنود

 | یدنک هل سر واو شد وخ هال یو وح سفن ) لیلءت فرح هک ) یدال څا ردو )یلوا
 نادرمتءدخ ) ناج فرح هک )ردکعد مزاکاہدح و لک هو لعق ےسا ڈش ی ) رد هنسأنعم

 ۱ (بیکر : لوصحم) هی الرط اشراب)راکتم دخ كب وچ هنغ الا رطاش )شا دل وبراب) هيلا. رطاش راب) دیه ال
 ۱ قالخاو ندنرلم رک كرا واوا هکم دید هییملبا لورق دنعذآ ره ی ز هدنور ر وحش ترضح

 ید ند رلناو كج | ضارعا ندنتبحاصم كرل قو و AEE هداز ندن رل هدیج

 هکمردبا سا > او اردا تردقو توق رادقءوب هداتعو هدمت یدنک نب ارز قعوط غیرد
 ا رلبا ظح ندنب هلهجوره یلعاح مایلوا رطاخ رابمالوا رطاشراب هدنتمدخ كنارا
 اره ا لماح ۾ J> * یشاولا یار نکا منا ۷ تاب # ك روب ضارعا ردقوب

 لب ا اک ہدند هدام اد عا یت حح رد دوم زاح ف ورح هدا کا لو نا

 نوکآهدنلصا نکا ) یدید رد ل یسیک و رد نا نالوا ل.اع ینیگراپ دابا فالثخ | هدنرالوا
 یرمص ملکت» ۳4 ته ی ۶1 ردیس هغیص هدحو ملک عراضم لەف یدشود واو هلءر> ید

 كنهيشام یشاوم ) ۳ هناوعفم کالعاف مسا یتفاضا هب یشاوم ردکار یربخو رتتسانا
 ردهدحو ملکتم ع راضم لعف ییسا ) یک رتقو یک تآ رددا رم یراوط تز, هدنوب ردح
 لعاح ) ردقلعت هب یعسا مکل )لکد نارد نالوا لماع هد نکا )هکر دم ولد ۰ندنغب دلو ا موز

 كن هیشاع یساوع ) رد, ۳ اسیفاضا هب یساوغ ) ند: ۳ كنیي-ا ردااح توصت ادعا

 ےس 8۹

 ) رده (



) ۱۱۹۰ ( 

 بح اصم هلکرس عل م زالوا راوس هراوطرکا (تس لوصحم) زرد هنفاف کارد هج ۱
 لرد | رکتمدخ بواوا نکی راد هیشاغ ه.زالوا مقای او تیاباق هغاوا نانهحه و بکارونا راب و ۱

 هد رعدنکز رلکا قافیهساو تقابل هغلوا زکی راک دخ مسزلوا نکبحا ص یتعب) مردیک |
 نايم نازا کی * شمایا یبسییا هتل نیلیا ذ > | هنس انعم شش وک یبعسهدنوب رار د هکعروب یس) ۱

 دمآرد ناد ورد تروصد ید زداهز ور ن رد هکر ادم ناد یدینش هک ن زا تو

 لوا لوءفعكرادم لد) ردکید ندنارا نایم نازا * درک مظنمام تبعک كالس رداردوخو |
 فرظ فرح اب ) ردکعدراذوک رد عج كز ور اهز ور ) لسیلعت فرح هک ) یسیناث كنتو )

 نمو ) ىلوا لوم درک دوخو ) لوعفم تادا ار اردوخ ) هیمال ناب ورد تروص ) |
 هیاهو بناب قفاضا دریک یکلبا یز دو یزد اس هلص فرحرد كرد ) ىس الو عقم ۱

 لدلیوس یراز وس روکذم ن ( بکرت لوصحم) یک رص لوعفم درک كالس رد هیعال
 لر طاخو هلوا لدکنت عر هغوط كنت یکاکو ک ال دتشیا هکندزوسو ید دندنرارا یسیر ۱
 هکر دو یصا كمك دلا تدار ھاکنس بویلبا لود هغاشادلو یتسار ز دن وط روضعت |

 نیدنکو یدلوا شادلو هز نعي یدلوا لخاد هزب هدناشب ورد تروص یرغوارب هدرلنوک وب

 هک مدرمدنناد هج # تد#یدلوا ت مشع مهو ٽڪ مه هل هز عب ید زد هنسدزب درک مز ۱

 هْغل وا لع اف هعج لاکر دک مس مدرم# تسج هعانرد هک دنادهدنسو ول *تسک هماحرد |

 ردشاوالیدبت هاب یم“ رءاه تسک ) سا بل هماج) فرظ فرحرد)) ناب فرح هک ) ردلباق
 هر عسل ضع!رد هع ںرع هکر رد ه وتکم هما ) ناب فرح هک ) لعاف مس هد: ول) ۱

 رلاص یني ردیک هدنجما سابل هکرولب هل ملاع قلخ (تیب لوصحم) هنسانهمق شود هماخ |
 ماوع نوا لاح مس داعو دهازو اص کٹ ارز زالوا مواسم ندسابل ارهاط عاطو |

 ینبروغو قسف ردسلتم هلبا اتصو دابعو داهز یزرجافو قسافو اط هحنورزک هدنلکش |
 هدنحشا كب وتكم نليزاب نخ هکتن زالوا م ولعم ندنسابل یلاح كن هسیک ىلصاح نوجا افخا |

 نخ لاح رهبقچناقوي هنوراو لء دنیا رولب باک ن ازابەيقجنارولبب بناك نیکیدیاراوهن |
 یرابو دندربن شاوضف ناک ت-ذاڈدورد لاح تمالس هکاحازا * طف رولی ادخ یراک ۱

 لاحتمالس ) ناب فرح هک ) ندنهج لواو ند هبن رو ماقم لوا اجنآزا * دندرک شاوبق
 ندنر:لوا تلع یو ضرغ یو نورد ناص دارم ندلاح تعاللس ) ردراهیءال ناشد ورد
 نوع؛دلوا هدارفف سابل نعل رد هنسانعملطاب مهوو دساف نطرد هیمال لوصدناک )ردتاتک

 (بیکر ت لوصح )رایدلیا لوبق هتقفا رم بودیا داقتعاروابورابیناورلی دلیاداتتعادسافو ل طاب یتا |
 ددتعم هللاح نسح هسکر هو ردر مع كانو نورد ییاص را 29 ورد هکذد هب هو ماه لوا ۱

 ییصاحرلیدایا نظ ءوس هدفحو رلیدااداقتعاویدرد نم اراب هی هسک لوا ندتهج یراقدلوا |
 رایدابا راش>ا یان را حاصءو رلرد الکا فراعو لاصییدنکن وعل دلوا ہداحلص یز ۱

 لاح رھا *# تسقلخ ردیور هک سا ردق نا ۴ تسهاد ناق راغ لاس رهاظ * یوئتم # |

 هير فرعدقف هسغل فرع نم نەي )ردكعد هللاب فراع هیعالتفاضا هلافراع ) ادعو هیمال |

 لاح رهاظ نیا ) ردادتیم ربخ یسهقرخارقف هل وکسكمالو یصق كلاد قاد ) رد راک دد |
 هک ) هنسانعم یناک ردکعد زب نیش )رد هئسانعم رادعم ردق ) ردتراشا هغلوا قادناف راع

 رور هک ردکعدر وضح لیاعم هنیف نعل ردها رهاظ هدن وب یور ) ناب فرح

 فورع قلخو ) تبحاصم فرحایو ) هلص فرحرد (افقردهجو یور ردهچ ) هکیدلیا
 صىز لدزدروکذم نارا یعی )ردعفاو هدایلعت مکح هتسام تس وب ( تس ل وصح )

 ی٣ در

 ات تک



 یاکو یو یرورس در

 یناکو یر ورس در

 هلی رطرشنو فقل
 دم

029 
 اه تست سس سس سن ت س تک واشر تست تکه« م س ت شل

 هشورد لاوحا كل و وراب دانا لوق هفاشاداوب وړا اهتکا هلیسالوا هدنیفراع ساباو

 رادقموو رد هذوص ةقرخ یلاح ره ظ كيف راع ارز رلیدلوا دیتم هلفاثکتسا نتطاب و عالطا
 هفلوا هفح یرلنطابو ه-هلخ یر رهاظ ییعد هنطالتخا هلءلخ كن ر رهاظ ردا تناقک

 س ) قج ار وام مع قالخ یا لکد رسم عالطا ھنن رتطاب اریز ردیا تباشکر ادقعو
 بحاصءو نارابو ا ابا نظ ند: بف راع شا توداراع ءا هتسه افوص سابل كلا هدناراب

 راسا لاقم تاتطاو مالک ثکت ۲۳۵ ی را اتاق عاونا ےک ایت ون رایدت دیا

 مسعو هل سرب جات شوپ یهاوخ هچرهو شوک لعرد * مهنع هللا نع لکد لباق همه
 كشوب یعوجخو ردلوعم مد-عم كنيهاوخ هحره ( قاعتم هشوک هلص قرحرد ۳ ودر

 كموكيرع راد دارم ا )هچان ردفوطءم ع )ردکعدوةردہطاع ق رفع ما لة هن )

 هلبا ششوکو یجس ه٤( تب لوص ) رداع یرلکدلیا رج هلکنا بوبوق هنزوموا یرایهلید
 نوسالوا مارح نامه كتیکك سزا هنرهو هلا درشت هلا ص لع ق کال رک سابل هنر هو

 کس الو جات هزاهاشدا یی ) وق نج ات راهاشداب هکشاب هسک رک یک باسا لئوتلاو رب رح

 كن را ادک مو برع هکتن رد-کلیا كلادک دايه ندتموق لع هزوم وا اریز هناب ادک هسک رک

 رد اثار ا عادصهرورطلاب هکر لشاب وس رار هراب ردقلواحارشصءبهدهدنساتهد توب )رداد

 ردص فر حا یدهاز * شو سلطاو سا كا دهاز * تس یش و ر سالب ردیدهاز #

 هدرارب یک كوباما رار د ساحه ر < هکر دلوح 9 روا هلا یرس كزهود هدنغ)سالب (

 ندندیشوب يڪ س و هقرخ ردیییکر ف صو سو سال: ) ریکاروف هکر دسابل یکسر یکسا

 درفم ما لعد سا )هاب ا ا زنکوف اراک كيک هدنوب

 د رف رد کد ا لعف شو ) ردشامو دوهعم هدنود سلطا ) تب

 هقرخ ارفف نع ر دلکد دلیک یکسد یکسا تال دهاز ( تد نویس ردا

Eتک سلطا ید لوا دیاعو ده از ندکحرک نەی لوا كاب ده از  

 قایف وصییصاح) هل رخافربغ هلرواوا هارخاف ساب 4 یوقتو دهز نە کرسارسو اب دو
 كوش ترمضح رد هلءاعء لد: دا هکلب رداکد اک سا 2 ءدوصو سالم هنهکدر 2

 لکد علامه اونو دهژ رخاف سابل ی دایههکاب رداکدار زا کیک سابا مارح یدایع

 a رک صن دقدلوا تسرد یالماعم هک ربا یلصاح ) دم اوا ق 1- هر i ۳ هک اد اخ

 ندینامرک عام هاش یماح انالوم ترضح هدسا ت تاق هکتنرولوا رب ارب رخافربغو رخاف

 یدیا ندنیطالس دال واو یدربک شام وق نکیا تامارک و تاب الو بحاص هکرر وی لقت
 ردتفاضا هاومغملردص.اندلرت سیو هماحكر هن یا سرا سوهو توه ش واند لر ٭

 ردصفرح اب و) ادم رخ وم ییاسراب) ردهدقم ربخ كرت ) ردذر طعم هاند سوهو توهش)

 دنس اعم طود 9 قحا هلاواو اما هلو وقت قباس یفاضا هماح لر ) ق فرح هن )

 ردکلبالر یسوهواوهویب د یا-هن تاذلو ییائد قایفوصو تالدیاعو دهاز ( تلوصحم)

 هلکم ایک رخاف ساب قحا قلیفوص ی دل داکد كابارهاظ لکش لیدجو رخاف سابل درع

 ها6 ان دلا وتا كن هلک وب نيد ۳ نوعا نزو ترورمطواو یک ہد :ظفل سیو )رداکد

 دنک اکو دغا رک # دوسهچ كنج حالس ثنحترب * دوبدیاب د رم دنغاڑکرد * شعا لکد
 کیا نعل هلم فاک هد لبفام كلونو هلم ءازو هله كفاقو كب رع فاك دنکاذقو
 رایدوقواهلب رع ءاز رای ضەب یدنک ارق) رد برع یسکلوااما ردیمم یتا فاک هلی هدتفا

 قاقروف هدنوب ثنحم) ردهنساش-مردصهدوب ) راربد هنشوجو هبجو ههرز هل نجوا یلصاح

 ( ردهتسانعم )

 ۳ یا E O تی ی تا ی یک ی نت ات انا ات یاد تل



 رد هیمال كنج حالس ) هللا هطقن يکياريد تح بودا فی رګ رل يمور هکترد هنسانعم
 ثنعالاو ل رکاورپ ی مادو رد اھ م ةو عا ن نشوجو هجو عرد ( ت لوصح )

 نددص) رعماک ند-ع> رر و EE حالسو ترح تلا هدنرژوا كن هکلودمانو

 كرك كلبا كرتالاو كرك كمرب و یتساضتقم كسا لوا كجك یتسایارلشو ورد مکر دوب هصح
 FEE دوت ی دزد هتفخ یراص> یاب هکنایشو م دو هتفر شات یژزور های

E DG a CE 

 ا یزور ) مالک لصح هل اق * تفر یم ترافب دوخوا موریم تراهطب هک تشادرب
 تو حامص هکعص) ردکعد ققو ماشخا هکنامش ) ردنوحا تاغاهتاات ) تدحو فرح

 هتفخ)تدحوفرحا و) ردکعد ییدراصح هیمالراص>یاب ) فرط فرحا) یک یییدلوا

 تحد و تاود ی هئاس قرفوت دزد ) ردردقم عدول هش ردکرتشم هد شعولواوشغآب

 نا فرح هک ) ردکعد یدردلاق تشادر )نت را كشادلو هیعال قیفرقب را) ردکعد

 هتیفوت دزد روک ذم یری وا )ردکعد هتراهط هلص فرح اب تراهطب )لیلعت فرح اب و)
 شعر دیک قفر )امن ترا ) هلص فرح هاب تراغد ) دک تادادوخ ) ردء>ار

 هلراص>رب قو ماشخ اولد | شقکلد هماشخ انوکرب مالک لص ع( بکر لوصح) ردکعد
 ود مردیک هتراهط هکید ردلاق نقب رب اكن ر كلارا تاودی و تګ د دزد لدا شقا هدنشد

 هاناح نعم نازاب شو یزور هش ر بشان یزور) شعا ردک هامغو تراغرکمدرما لوا

 كاا *دکرخ لجار هک هماج * درکر ردهقرخ رک نی اا
 یح رص لوءفم لدرک هقرخ ) تفص طبار فرح اب و ناب فرح هک) ردیلوعفم مدقم

 ردکعد یادلبا هتسوا ردعسا هنساتنعم تسوار و ) هلص قرحرد ) یک رص غرب ردو)

 هل نطر ءان هکر ده ال رح لج) لو تادا ارو) هلن طب هاب هم ال هبعک هماح)ردت انک ندکیک

 رد هلی دیدن كءالو ی كيج هدنلصا لج) یسینا"لوعفهرخ لجو وا لوعفم كدرک هاج
 هکر وک یدهازو دیاع ( تب لوصح ) مولعم یسانع ر داق فف نوا نزو تر ورمض

 یتعب ) یدابا لج هرخ یتسوتروا هکم یدیکو یدلا هننکا ینافراع سابلو ینایفوص هقرخ
 ردك لح هرخ ینسوتر وا هع ک نامه كِء ؟ ین ایفوصهقرخرادرکد و تن دب هل وب

 شهر دیک سابلیاهیانعم نيد یدلبا هقرخ هدنرژوا هکر وکی یاسراب ییسانع«كلو! عارضم)
 نادش ن نشور زورات دیدزد یردو تفرر یربب تشک اغ ناشد وردرظازاهک نادنح *

 نادنزب ودندرهعاار همه نادادعا هتفح هانک یب ناقیفرود و هتفر هار یاب لد كرات

 اب یجربب * ةدحولای ةمال-دلا هک فرك تارع قبرطو منیفک تبعک كرے رات نازادندرک
 تفرر ) ردکعد هجر رتدحو فرح اب و) رد-یجرو راصح دارم ندجرب هلص فرح
 رهوح جرد) رلشابا دنازرلنازاب نم ییظءاراص>زا یبرب) هنسانعم حورع ردکعد یدعرح

 دیدزدب ) شلیا صصخ الب نیلبا صیصخم هنس هةح یحآ ) تدحو فرحا و ) یسهفح

 ردکعد دکل وا حایص دش نشورزور) هنسانءمیلانوحما تب :اغءاهتا ات ردکعد یدلروغوا

 یلکوک لد كي رات )رلبدلیا هظح الم تعد هت ر بچ رلذ ازا ندش هد تروصردصم یدش هدول

 ردکعد یلیخر یاب ) رلخابا فر رڪ یترلنازا كي راتردنآ هنر لد كيرات ) ردکعد ارق

 رادلبا دندرک) هلصفرحاب نادنزپ و)ر دکعدشمو واوشعا هتفخ) دنا هاتک یب نافیفر)
 زرد هدخش روت رار د هکلیا نیم تقو ردردصم ندشاب لعفتے رات ) رابدلبا سج عی
 A نییعل و فب رع) قو کت داسار رد درا هرب تخ>روبخ را هلا واو هش رپ كرمه

 رام لعف یک )ردفا طا هنلوعفم لردصم توک لر ) رد دارم تقو هدنو اما راد

  (e0س) (

 یرور هو ىلع دیس نادر

 ی در

 یرورسو يلع درس نادر
 لع دس نادرناکو

 یرورسو لع دیس نادر

 لع دس نیا در ق کو

 قاکو یرور مسو



 یچح ربق هک ضعا هح رکا

 لاہعسا دنسانعم ناد و

 یهاجوقوف تس! رل ردیا
 5 یطو EY ر قحاروط

 ٩ موج PEE رک نوسلوا

 دشسنوساوا
 دلم

۱ 
 ی

 ىلع دس نا در

 یرورسو ییعدرس نا در

 یرورسو یلعدږس نادر

 یفاکو یر و رسعدر اکو

) ۱۹۸ ( 

 ۱۳۳ ترم یر رو 1 تل وسو هلدلیا قاتال هاو اب می )را مع ملکتم
 ردهدقا نکلاب وهدلاهت هدحولا نر وضحو ةمالسارب ز ةمال لا )لیلءت فرح هک ) هاب اب و
 هک ید یدلوا باغ ند طف كراشب و رد هکر دعاوا ( بیکرت لوصح )ر دکعد

 مولعمیدلرغوا یتسهقحرهاوجرو یدعرج هجر ر یدلوااد يان ندنرارظاو ندنرروطح
 هده هتسد نالوافرظهاک هاو اتش ز كرانوتاخو رارید هس هةحرهاوح هحرک رد هک هلوا

 هدنحما نعل ٩ ردروک ذم هرزوا لامها هدول ن کیرردبا قالطاود ق وجرمقاکا هدهور هکر رد

 یر ی ا ههحو یدرک هح 9 میش هصق برع هدوب لک مواعم کو دیا راو و

 هرقلواهجر احا ص ەدە وا نشورزور لک دیلاخ ند ددر ییا مون كياکوب یدلع هه

 هدنرال اس ی دنکر لشادل وبا کی و ید طا عطق دوام یخ نعد ا یلیخ یلکوک

 یرب ندن امز لوا رلیدلیا سبح هنادزو رلیدتلیا هی هعاق یتعرج یس هنريا یدیا رلشعاب لفاغ
 زیبا تتفا رمو تفا هلی دیک و لدسک نیت طالتخا بولوا تب مه هلیا هسوکر
 رد هدئدحو تعالس ارز قدوط ین 1 رط تل زعو عاطفنا ندقلتخو كدابا رارقو لودود

 شاب قلانشا هلفلخ یلصاح ر دبس هراّمصو روضح كالا عطق یفلاو یتسانم هلعلخ نعي
 یموف * ار همهندنام تا زما رک هن # درک یشفاد یب یکی یوقزاوج ##هءطق ٭ ردیسدرغا
 ا و)رد_کعد شلس هنساتعم اع رد رد صم مسا اد EE ن) تره فرح ا

 لا هبیلصا ء اهو یرسک كب رع فاک هک ) ردکعد قانادا یشاد ی )ر دص فرخ

 تا زم )لو دغم تادا رارو)ردهنسانمواوا با هلصا ءاهو یرمک كوه همو) ردکعدیھک

 (تبب لوص ع )ی سنا تازبمو ) یرالوا لوعفم دام ههو هک )ردکعد هبت موردق هدنوب
 كمولوا ۵-ءلّسا سا هتسااش ان ییصاح) هست 1 كالهاحو قانادان یار, ندموقرب هکنوج 5

 هک ردنا تدارس هنءیج یبهان کلش ار نعإ) هن , ریفص ەل ورولاق تاعرو تەرح هن رک هن

 .* نارهدن او اک همه دالا *ر از فلعرد یو اک هک ین ی ؛* یدلوا ی ىد رار وڏ

 ناب فرح E نیس یز دروک ن عصتعیماهفتسا ی طا د رقم لا بقعا ى )۰۵ ینا 9

 قعالتواراوط فاء) تدحو فرحا و) رر درد ره هج رع رد کید رغص ها عن اعواک)

 هدنو ردکعد كالدلالو کال لک یک رازهلالورارلک ردا هدافانترفو كنلوخ دمردتاداراز ) هنس

 یاهم ردکءدر ردشاوب باغ دردم عراصم لوف دالاب )رداع هکلراحو هک ا٤ک اراز فاع

 نولوقاا ناواکر) دک ا تادا همه)ردکءد رزرد كا یسازال یا ههر دول یسشنا طء

 یوک هدالصارد هداز لاھ »تس ارباب 0 ىدا هد لصارد هر تد !طاههد)ردەج تادا

 هک: مر ەروک رروج هلرقب رط ما هفتسا ( تد لوص# ) صیصخت تاداارو ) رد هنمانعم دنک و

 یوا هزا ردنا هدولآ هدو هحان را هدوآآ هک تب د واک ع حج كو هدأ راحاو SE کاواکرب

 یرلذرب ون ورارب تنوکا ییج ہلکا نانزواک لوا ن هل ردیا هدولآازاحاب هلبس كچ قوج
 هرلب مغ هژ.تس لواو رابایمیر یناراکناز د ردڈاوا هدهاڈم هرک ههن ۳

 4 ادنز معج هلک لنا تح ابقیسیرب ند رءارا هک ردوب هص>ح ند هصقف روشیرالبوافح

 كالرهک یی ق نیبد ردع ندنآ هکلیرد هتسانهرتهک هک ) لدکح ناقعو ناذع دكت ب ورکر ۱

 | رد هخمانعم رثهم هم ) رانلاق هد ورک یقهدقاعتشالاوحارلد د ردقتشم ندندنامدنام ) شابا

 هبالرات یراز فاع ) لمأنف شابا تالرنهکهلهحو یکیا هدشاس نیید ردروصقم ندنا هکلب

 | نیید فاهمبودیا سابق هراناکممسار راس یناکممح ارا انا صصخالب صرصتراذیلبا ص ص

 هد هل.عف كءالو یوکس ی اکیا كنوا رز سم وسن دخان ا

 ( رواک )



 a i ی و اد تست

) ۱۹٩ ( 

 یناصویناتوارارا ا هنسذر هدناکش هنکن هدنکوا راتا هدروخآ ) ردتف رد یوراا یلیصارواک

 هدازییعدیسنوجاكنوبیک یکیدلیا نط ردلکد هنسانعم راز فلع )رم ندنحما كلا ی هپراو

 یس هز الی انە بولد ررد اوب هجکر تیس قبا طم یاهم دیالاب )شاباربصت هل ااعرم یرازفلع

 ردعا ندتشاطو موز ماقم ارزردضرعتم ید نک ندیا ضرعت هند ردا انحوآ ذا

 3 زا هسچ ر کا م دنامن مورح ناشی ورد دناوفزا هک لج ورع اوادخ تنم متفک #

 ند یا رگ همه ردا رم لاشاو م شک دیفتسم تاکح ندیو مداد د

 تفاضا هاش هورد )ردیعج كنهداد داوو )نا فرحابو) تفص طدار فرح هک # دیا راکب

 دیحو هد رک صع! هتسانعم اهن ردکعد ن رکاب ديحو ( رد هیمال ناسا تحك )رد هیم ال

 كلم اثما) ردکعد یب ۳ E ندنا AG ناجا مینا دوپ و دن رق ۵+ ر

 ۵4 *)لرلحاسیک م بصيص تادا ارو ) رد هیعال تفاضا هار ) ردکعد شدکب رد,ءج

 راکدو ز ) یحرص لوفم كدا ار اما ) هلص فرحاب ) ردیا WER یرع دیک ان تادا

 هج دیبا یزوسوب ندشیوردلوا ( بیکر لو ص۶ ) یامز فرظ رع همهردو) یحګ رم« ربغ
 دنمهدنافندنرا هوظع دناوف هکلب مدالاقمورح ندنتکربیناقال. كراشورد هک ههللارکش مدد
 هلکرسهحرک ینعل مدشود اهن ندنرلتقفا ره تداعسو ندرل:حاصم قرش هحرا مدلوا

 قوچ اکب هلتاکح مکیدنشاوب یلصاح مدلوا عفتم ندزس اما مدلوا قفایمو بحاصم
 یعصتو یی ۳" هدا هدرگ ماع 2 حج عني تحهصاوبو یدلوا لصاح او

 زن بنز دن او هداوا اک ندو رولا مت هم

 فرحا ك * ىس ناد نع“ وه لددجر * یسلح ردهدیشارات ك * یونتم * رل مزا قلاع

 ردکعدقداملوب هدشاراو ) شخلوب هدنفهدیشار ) ۳ فرحات ( و قیاس تیحاصع

 کئ فرحان نصب )رد تدحو فرحاب یسلح )ردتانک ند راومه انو زاسان یلصاح )

 هنا دنشوه) یلعاف لد ) رولکهد دعتماما رد مزال لعذ هدنوب بئاع درف عراضم لعق رخت ر)

 هدساحرب (تس نوح )ردکعدقوح هلا هيلا ءا یسب ) ردکعد نالقاع رد ومال تّفاضا

 یرارطاخ بواوا « دیجتر قوج یرلاک وک كاالضفو القع هل بس هسوک راومهانو زاسانر
E,کک 5 رکا * شعا شوه ی نیلیا نط دی هزادنعسوه نذل یس! رواوا  

 زرد 5 هلو e کارو ی كاب هکر %# بالج دنک دا یورد کس * بالکزا

 هلا بالک ردهجار هب هکرب یری یو تد> و فرحان کس ) ژرید ر دغو ضو> هج رعو
 هکس هدنتح ىلعاف باغ درفم عراضم لعف نیصتعیطرش ی اء دنا ) هلب رابتعا قلو ارپ
 ی ا یٰلعأاف قشم ندندنک ( باغ درة عراض» لەق دنک )رک چ

 هل و نو فا هعص كيجو كو بال شل طخ نید ن در رد ت

 دنا تیارب رل دابا رپ ES یضو>رپ رکا ( تیب لوصح )رار دوپ وص ابا و راد ره
 کر ۳ راد ییدآ كنا هح نارا رپ هکر دوب هصح ندهصق رداراد رم هسرشود

 * تناکح * شلوا رسوم هرور "زا سس اط یکسا نسد ردنوحا تدحو نر نالوا لصتم

 نوجودووا تد ارا هک درو ن نازا رنک دات هرفسرپ نوح دول یھاشداب ¿ن نامهم یدهاز

 * HE تدابزوا قح د ی ہح الص نطات دوتوا تكا هک درک نازامشد دنساخر زا

 ههاشدا ) رد هیحانع» قدوق لوکس اک یر کا كرم نامهم) تدحو فرحا یدعاژ

 لملعت فرح نوح ( یصام لەف اب و هنامژ تادادو ( تدحو فرح او )رد فیم ال تقاضا

 یضامل» دت )دک (E n دد یر خب كعء هدنتسواهرفالعتسا فرحر )

 جا

i 

 یرور سدر

 لع كس نا در

 قاکو یر ورسو

 ېک ویر ورسدر

a 

 کج دد

 ع“ دز



((۲۰۰) 
 درو ) ردکعد درک ليضقت تادا رو ( TA کرک ) ردکعد رلددروب وا باغ ج

 کال یدردرد صه ندناب لاعفا تدارا ) ناب فرح هک ) ردکعد یدب باغ درقم یطام لعف

 رابد2ا قدنتساخرب) هلص فرح اب زام) هامز تادادو)رد هیمال تقاضا هت ربع وا ) هثسانعم

 تادا رتو) ردکعد هدابز هل رسک كي رع ءا سر هئسانعم قعروطوروا ردقتسم ندشساخرب

 تیحالص نظ) لیلعت فرحات ) هیمالوا تداع ) ناب فرح هک ) ردکعد كر هدابز لیصت

 هیهالواقح )شالا تەخ نازا ددشم دم یسان تیحالص ) ردتفاضا هنلوعفم لرد صم

 كهاشداج ردهازری(بیکرت لو ۶)رازانوزوامگاماروا,زادرک « درع رلات یک كنو تدانز)

 ییعب ید واک د ییددلوا یساهتشا رادروتوا هر هرس هگنوح یداوا ییئوفاو ىدا ییئوق

 جا بویمرویط نر ییصاح ی ديب و رز و ا هکلب ید: ولکد یکیدتسا

 یتدز

 هطوب رعیا هیات نابزایدرک
 هلوطءهنیزانوزواو زرد

 دلم لرد

 ندنس هفیطو نالوا داتعم نع یدلبق هداز ندننداع یزا# رادملاق ه زاع هکنوحو یدلا

 هدانژ ییداعتعا مهرو تضارو حالصو دهز هدنعخ كلا قاخ یار هک و یدل كرەدابز

 ٭ تسناتسکرتب یورم هوت هک هرنیک %3 ییارعایا هبعکی یسر مسر * تب * یدردبا ود زیبا

 ید عراضم لعف یسرت) ردکعد مرفروق ندندیسر") ردهدحو يک عراض.لءفمسرت )
 رد هفناطر رجوک و روفهدناباب ورب وهدرلا ره بارعا)ادخ هناخ هبمک ) هلص فرحاب )لبقتسینف
 مسا نر او )لیل ەت فرح هک نیک )ردتسا فرح یساب رداکد ییج كيرع ردسح مس ییصاح

 هل ص فرح ا)ر دک د نیسردیک بطاح دم عراض»لءفیور ی )ناب فرح هک ) ههرردنراشا
 5 نرثروقییارعا یا ( تس لوصححم) رربد اسکار هد زکآ ند ءا نوه ناک

 هک لوب وبار زنیس هوب لوصو هنس هږهک دارم مالک لصاح نیس هیلوا لصاو:دوصةم دمک

 هارو قزر دهاز ییصاح ناب لاصبا نس هک د اره ینمپ ردلبا هناتسکرت نس نیسردیک ند
 ید قا ر ولاق افج یکیدلیا هتناج هنیدنکو راترا یدعب هکدتک هکلب زایلوا لصاو هفح
 لواتنات تساوخ هرفس دمازاب شیوخ ماقع نوح * ل دسار ییدلبا رولوا خزود بطح
 3 تل یدروخ هلی رج ناطاس توعدردردب یاتفک تسارف بحاصتشاد یرسیدنک

 * دیاراکب هک یدرگنیرمح هک نک اضق مهارزاع تشک دا راک هک مدروخش یربح ناشیا رظد

 تالعاف مسا تسارف بحاص )تدحوفرحابیرسب)رد هنسانع» ماعطلکالوادت )لیلءت فرحات

 لردصم ناطاس توعد ) ردهنس ان« تعمطو تواکز « دیو تسارف ) ردتفاضا هثلوعقم

 یانعم بطاخحم درفم عراضم لعف یدروخ ) تدحو فرحا یزرمج ) رد,تفاضا هلعاف

 یذید رس تک ) ناب فرح هک ) هیمال ناشیا رظن )لر دکعد یک دج نمطتم یماهفتسا
 ءرف-س یدلک ه» اقم یدنک هنب ندناطاس توعد ییارم دهاز هکنوج ( بیکرت لوصحم )
 هاشداب رد یا یدید یدیا راو ی دزرف تواکزو تسارف بحاصرب هیلبا لک |ماعط هکیدل د

 هيلا تیافک هک مدع ھاسار هدنر ظن رانا هکی دد دهازیک دو دوست هدنتفاضو توعد

 هلیااضق هدیزامن هک یدیدرسب مدلاق جا هکلب مدي هنس هبوط هدنرظن نایعاوریاکا ییصاح
 یادا یار یاکی دابا ہ دما عط لکاهکردو رداظ نعي ) هبارا هترفک هک كدلیا هتسار ارز

 زاماراهقح زاغ كفددلق هلابر كکیدلبا هدنا هک هلبا اضق هد ینا یدعا نیس شابا هددنولص

SOLS #یسادانء)اد فرح یا *لغب ارز اخر اه * تەد فکرب هداهن اهڙه یا *  

 تسنمهدیرع) OR نیلا لوبعم یصتعش یصاحرربد هرراهم ودنعص و نو بص ره ( ردعم

 تو وقیسانعه)رواوا تبار فرح هدرار یک كول یعهر ءاههداهل)ردعج تادا اهو )رلرد

 فکر و) ی ہہ لوءذم كنهداهن اهزبه )ردکعد یساا كلا رد هیمال تسد فک ) ردکعد

 ٩  ( ۱یصرصریغ (
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 تاارز ) یسات لرعدهو هر ال لا رذ) لوا لودعم كن هدر کر اه ع ( یک ربص رغ

 ا رارد طدا هد رع رد قت وڏ لغب )رود تک هدب رع ردند هتس تاهج رد هن انعم

 هتان كلا یکی را زمهیا ) تان لوسد )ردو هد لا ا نو مس 4 رز نر كنابو کا ما

 یک را مه یا عا ردادانم داود دسوک ) هک نیل رک بولا EE وتلو خیر بعبول و

 یکدنامردزور * رورغ» یا ندی رخ یهاوخ هجا # هتي ندا تس یک رلیع ںو ہا راهظا

 نیس رلبد بطاخحم دردم ع راضملءهیهاوخ ۱( هرس ام اع رد بجا ی رحات * لغڊ سر

 1 یدانمادفرحیا ) دنعانعم قلا نوتاص ردردصم هل را رم ک كنارواخندرخ ) ردکعد

 رد دال تگ دام ردزور ( رد ا ۵ داغ هد ول رورخم ) ردرو ر٥ دج یا یرب دهن فوذح

 ۱ لغد ےس ( هل ادد فرحا ( رد رگ زور ردص م فر>اب و )رداد ندیتراه مگ فاک

 | بودنا باطخ هرورغم (تدلوصح ) هتسادعم ماپ هقا رو دسافو بلق لغد ) هئاج
 ۱ با شعوک بلق ةد وک ر ترک سا نواس هن رورفح یا لک کا

 هدرابتعا "رح هدتفادخ سد رددورطءو دود رعو رددساکو داف لعنالوا هل ریلی صاح

 یدعازاغادلا لادن یادخ هلع نالوا هل ار ندد هل وا سه ارجو ناوت هدئاباقم هکر داکد

 مدول دعته تیاوغط دې عرد هک مراد دان 3۶ تب اکح # هلبادیما تنح بودا داتعا هم وب

 نامزهدوبدهع )نا- فرح هک )ردکعدردهدع رط اخ مرادداب* رهرودهز علومو "رم بشو

 | دیعتم ) ردکءد یام ز قاقهاعوا ندد توابص تیا وط ) رد هیمال یفاضارد هسانعم

 ر677 نا ق ےک رخ بش ) ردکعد یجلوا ديم هلتدابع ندان له ر دلعاع مس

 هرزوا یتزو لو مسا تغاوب هدا عدول ها ساند صا رح ردلوعْدم مسا ندنأب لاعفا عاومو )

 | ردهدمدا ز وه ( بیکرت لوصح ) رد-اکش یربسفل فطع ریه رپ و دهز]) ردام س۸
 مدا لوغم هتعاطو ندا. یی مدناده مهو لرم هدنامز توابص هک مایا شومارف

 تمدخر دیبش»* یدیا هنس هک وص شا ییصاح صار> ہر ھر و دهزو یصقاقر دست هو

 هتنخامدرک هقئاطو هتفرکر انک رد ر زع فحکعو هتسل مهب هدیدبش هو مدوب ها رد

 دنا هد رع ییوک هک دنا هتفخ نان د راذکب هناکود هک دراد یغر رس یکی ناشزا متفک ار ردب
 هل دح و ءا ردب تم دخرد یش ۷# یفاقاخ نوتس وب ردهک هب یه کا ر وترد ناح ا

 یانعم مدالګب هتسدن ) هثب رب یرب مهب ) ردزوک هدنو هدد ) ردکعد هدنتمدخ كرد هکر

 هتفرک ) ردکعد هدقاح و رانکرد ) ردتانک ندمو كر یلصاح ردکعد مدا وب زوک یزال

 فرخ هزم و تدحو فرحاب هغاطو ) ردرد-ةم یظقا مدوب هدنعیچج كرام“ وب مدیش#ت وط
 | ردکعدشووا هدنوب هتفخ )رد هيمال یفاضا هيام )رد هتسانهم فارطا هدنوب درک ) لسوت

 1 نرد اه نشاب درا د یمن رس )درا هدرف ارطاییء! ندرانوب نان زا ) هلصفرحارارردپ )

 ییوک )نا فرح هک ) نیلجا نانح ) هیلبا داد راذکب ) ردکعد تعکر یکیا هناکود )
 ید ) ردفوذح ادنفرح یدانهردبناج ) یدید رد تەك ) بطادرفم عراضءلمف

 هک هب ) ردءقاو طرش لعف بطاخحم درفم یضام لعف فو ) دک ات فرحا ةع ) ردکعد
 قفا ) رد هنس ه۰ تبیغو یواسم هدحالطصا اما رد لر وک هدتفل نیتسوب ) نا فرح

 | كم زب رع رد هصکرب ( بیک لوصح ) زر فاو طرش ءار بطاخح درفم عراسء لعق

 ندزاءتعکریکا هناکود |
 دروس ضب هکر دغ اکا

oh 
 ردوواو یع رود

 دم

 كس ترصح هک هلوا مو)عم ) ردکعد مدلیا دل ءا ییع؛یدبآ مدروتوا ه دنش رش روڪ >

 تاک اھ زور جی نیەش اهلا ناطلس ی دوس 2 ترعح رظل ر هک ) ردراشم زا هدیفاتم

 | نوح و تسا هد و میش ج مداخ هللادبع ینا یدعس و ترض> ردب دن ۳1

  ( Ceس (



 قلحراشب رکاب هدأ عدم

 4 م وسا ییدتارکد

 ر دق ردلکد ییصع ۶
۱۲ ۱۱ 
 تا

(۰۲۱ 

 ۱ هکدناهدوهرفودنا هدومرف رظا ترمضح و هدروآ مع یش تداوم رسم نرمّو>

 تسدرورهس نیدلا باهش حش وادش صاما ) ءداد یبصا ےھود عد رک شکار قشع

 فدک و مدءروک نزووهواو مداعو مزوک كد هحایص هک ماو ( مهحاورا هللا سدد

 یهر هفناط لولب رب و یدبا هدعاب لد هحایص یلعاح مد ردیا توالت بولام وقندلا نب رش
 نیشاب یسل رب ندرلنوب مديد هعردب یدر رو وا بوتان هد_آلوع ںاوخ هدر ارطا ییعاجوا

 هتافغ باور عی ) ردرا-ثلوا هکابوکر لشع وا هلبوش هاا ادا زامن تمکر یکیا نمردلاق
 ردب ناج یا یدید كجدیشپا ندش یز وسوب رد( ) ردانوم هک اب وک رد رافرغتس» هی وش

 كعلخ می نيس هیلبا نیو واسم و تیغ كعلخ هکیدیا كم ق كږا و وا رکا اد ذس

 رد رلذ رغتسم هلفش باوخ هج رکا رانا ارز یدک كغم ووا ند کب وس نلاثعو بباعع

 هجرکا نعاما ردرللاسو یلاخ ندنیصعم بسک هدنیح ل وا نکیل رد را رمصةم هدندابعو
 هل یس لر ول نیسرکح تجزهر عياض هل بس یواسمو تدیع نکیل نیس هدتعاط و تدامع

 دلت * شان ردرادنب هدر دراد هک * ارنشیوخ رج یدمدنین # دعطد * لک درورم« ال

 ندا یوعد هتسنرپ هرس نالی ردلءاف مسا ندشاب لامتفا یعدم )باغ درفم لیفتسم یا لعد

 هل یر واوو هللا هرسسک مور هداخ نتثیوخ ) یریغرح ) رددنسیدوخو نییدوخدا یمهدنوب

 رد دنسادع» نط رادنب ) هاست رادنب *هدرپ )لیل فرخ هک )لوهذم تاداارو ) ردکعدیدنک

 تعاط یدنک نامه نە نهدوک ی یرغ ندندنک هداندیدمنیب د وخ ( تد لوصحم)

 هکمروک ی راب رغ یسهدرب رایکتساو بو رادنو عز هدنکوا اریز قا رروک ییئدابعو

 ر زجاج سک مه دنین * دنشهب ییہ ادخ مشچ شرک * عفاد یالطا هن رلاحو ردثام

 نیبادخ ) ها نیادخ منج )ردع>ار هی دم ربو طرش فرحرک سرک * شیوخزا

 دنګ: ) ردصفرحایو ) ردکعد زوک نروک قاطم ؟یاف یی یربغ ندادخ ر دکر ف صو

 ردکعد نمروک باغ درفلیتتسم ین لعف دلیل )ردکعد ر هيل غب باغ عجج لبقتدم لعف

 یحگسهربغ لوءهد شدوخزا )یحصرمعینا لوعفم ر ر جاع )یعشم-لوا لو-:»سک جج *)
 اطع نیبادخ مْنج بواوا تیادهو تیا: ندان ربک بانج هیعدم رکا ( تب لوصحم )

 لر رحاع ندیدنک هدلاع قلخ بواوا قف وم هکلیو هکم ر وک یهاک ییایشا قباقحرا هسایا

 | ید روا فال نددوجوو تیننا الصا بواب نیلاح یدنکو ید نم روک هسیکر ب جه لرریقحو
 ! ردات راوست هد ول ید دا ضرءاو لخد هسک ق یدروااق هد ر ناب ز ییصاح

  شایج فاصواردودندونس یه ییفحم ردار کدزب * تاکح * رد رل د زا ہا ےصا نکیل

 لوعفم تادا ارو ) تدحو فرحا یر زب # منادنم هک ما نم تفکو دروآرب رمسدن دوغ ییدغلابم

 تدحوفرحاو )ندب ترم رد هنسانعم نیر لک ارز هنسانعم عج ردناکم سا لفحم )

 بلاغ عج یضام لذ دندوتس ) ردا هدافا یضام لاح تیاکح یو ) دیک فرحاه )

 | یعییدردلاق نیشاب دروآ رب مس )بناب لیج فاصوا )یدرردیا حدمیمب ردکعد یدزرکوا

 | منم ) یدیدو یدردلاق نیشاپ كم دیشبا یئاحدمو فاصوا روک ذم یدیا رماح هدلفح
 دهج اوم یب ھسوک واوارب( بیکر لوصح ) مرو نب ماد نم )ناب فرح هک ) مهي لوا نب

 روک ذم یدرررتسوک ءغاابع هدندیج قالخاو .دنل ج فاصواو ید ردنا حده بوکو ا هدر

 هدمقح ےب زہس نعپ مرولب نب ہک مسک لوا ن, یدیدو یدردلاق ینشاپ هج دیشیا یر هغ ابمز_ زد
 نکغید رویپ سمروأب یناندزرس نب یلاحزوا ار ر ردقوب یسهدناف نکسردیا هفلابمهک ردقن ره

 یتساحت دعت نمای یذا ترف ک * تب * ردق وب هئسا ندرلنا هدنب هد کج من رد هلام

 ( یبنالع )

۳ ۳ ۳ OY ۹ 
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 ندنیا صقان تن برم بطاخ رک ذه درفءیضاملعفتیفک * یتطاب ردت ملو اه ییتالع

 ندا بسح ند ید یدا رد رد-صءیذا) ردکعد نیس اکو هدنس لول نیم

 قف رحا ) ندنلعاف ,تیفت ردب وصتم هلکل رک هدنوب رد هثسانع افج ماللا لتعم ءاقلا ز وبه

 زاس تدا د ییعاف تبطاحشرک ذه عراضم لس دعت ) یدانم ل وصوم مسا ن )ا

 لجو رد دعت لومفم هن رز وا ینز و دجاسم هرزوا سابق فالخ ردعج كنسح نساحم )

 هللا یاضع رورح الع ملکتم رسان و ردیس هلص كلل وصوم قول نم ندارعا 0

 بهاذ هرهاظفالخ نیب د رل طا لج ةرهاط فالخ رلتازاب هلات بوزان هلان دعت ) ردنساحم

 رور الع ماکنم رمضاو ) ردکعد هراکشا هالع ) ردرهاظ ندتالاجاد نماب هک )رلشلوا
 ادم ريخابو ادتیع رخوء اذه ) ادیمایو ريخ مدقم ع وف مالح هیالعو )رد هيلا فاطم

 لدا ديال صقان كنا ب رض ند یردب یرد يڪ مر قاطم دح لءفردت لو )

 ردیلوعفم كن ردن 1 ردکعد یلزک هرزوا یئژ و لعاف نطاب ) رواک تیاردیردصهر دکعد

 هع زود یعر رنهو نساح مب یا ( تیب لوصح ) هيلا فاضم رورح الح ماکت ریعصایو )
 ندتهجوب نالوا لوغشم هم هلیج فاصواو انو حدم هدعشرقو ندا دادهنو رک ذربر وشرق

 هکررب ور ورغو بع همست هکراو تحاق هدنمارو كو ارب ز نیسفاک «دکلیا اذاو افعت اکب
 رر ندتهحو اکب لاڪ لک ىلع رولوا ثعاب هعالوا روع6* ندتماعتسا قیرطو رودندق>

 ردو هراکشا مب كغندلوا عاطءو ردلاح ر ه ط مب كکیدلب وس كنسو و ردم یلک

 * ىط3 # قجا ردلاعو قالخ هتطاب لاوحا كةلخ ارز نیس زاعب و طب یاب ام
 ندم ص ۴ شیپ هداتف تلح رس ےٰطاب اخو چ م بوخ نا E یش

 نونوفلاو )تبسن ۳ هیع ال نایلاع مشچ ) هلصفرح اب ) ردیدوج و نلک هرظا دا ره

 ٹہخ ) هنسانع» هاک رظا ردناکم مسا رظم ) ردکعد هن زوک كءلخ بوسام هلاع عج تادا

 5 انعم ملکه ےھ ا کت قارادارم ردردصم هل يک كنابو ی ہک کا ثخ ( 0 نطاب

 هل سهن رد رق مه م واو )دنر دعت يشیپ رددیعم شاد دب ےماو ) هناس تاڪ رس ) رددیقم 2

 بوح دن ز وکح كااع قلخ مصعو م دوجو مب ا( تش 9 هنل وار دقت ےمرب هاب

 نداتحاسف موردو ندشنام> مطا اما روتروک بوخهنب را رظذ مرهاط نعي ردهاک نا ریس

 تلر )شود هموکو امشب ندملاجت هکلپ ما هنیزوب دن ر
 نم ی هم و وکوا یا در اوا د a ردیزا ی ءهاصا

eر تشویق  Eهلص ف ی  

 هیعو تدحو فرحاب و ) یریسفن فطع راکنو شقت ) نعد عبس تبحاصم فرحا. )
 لوا لوءهعم سواط 2 هب نا عارصم ق تن و تا طدار فرح هک )

 تقص لج )ردء>ار هسواط یرب-ععوا یح رص رغ شه و یسنات نیسحو) ی رص

 ( تبب لوصح )رد هيءال یفاضا هشیوخو ) هینابب تشز وا ) هنسانعم نفناتوا رد ههبشم
 ندنغاا تشز یدنک لوااما ارد !نیسقلخردراو هدناهک هل بس یراکنو شةنواردرپ هسواط

 هتسارا هالاکو تذ هو ع م هکر روس زرع حودم مک ردوب هصح ندهص رد رام رس

 مطا 2 اما نیسردا ارطاو حدم هدان ر بو ر واک شوخ اکسار ما مغددل وا هتعآریب و

 هک م و ا ردو فا مع هدنه رش هدا ز ندتهج لوا سد زاع وا د.رهاظ

 روکذم یر راد ردوآ تمام 4 نان لج یاسصزا یکی ۶ تاکح 9۵ام ها
۰ 

 ی رو رسد ر

 زده هغااسم ءدح دمارطا

 دوشم



 یرمسک كيرع فر ناکا

 4 یطاو هجرک هل ال نوکبو

 ر

 دلم رود

 ی در

 یدچروسیدن ہط هدر

 عباطال ردکعد

 ییعدیس نادر

 یرورسو

(A 

 هجا هنابلو ) رد هیعال یفاضا هلبج كنامص )نابالبج یامص * روهشموا تامارکودو

 تفص طار فرح هک ) هرژ وا زو ناعع ر دعا كغاطر هدا ماش هل سا رط نابل

 تب جالب ) ل وصع ( ردا هتسم هدام قا ر ا هکر ددا رم باا هدن وب ندناماعم

 عدا و ٭ ید ی ینامارکو روک ذم یبا رمو ڭا هدب رع راد 6 هما رب ندنسلص

 ۳9 دانفا ردضوح و دیزرفاب شااپ درک یمتراهطةسالک "هکر رانکرب و کناژد قد
 زآ تفک میش تسه یلکشم | ره تفک باعکازا یکی د تخ ادر زاءزا نوچ تاب صاالخ اه اژارابس

 كب ن رد زو ماو دش یر تعدق و یتفر ی تر یارد یورر هک مراد دا تک تاک

 قد تن هلص یرحاب# ا هحن رد دول هدناش یربح تگ راه را دا شا

 ییسقرش فصل هدنامز هواع هرکص شعا اسب Î مکرد همای عماد ارع رد مال

 زرد هام بارح هب رګ لواورروط یرلبا رخ ن الا راردیا دی۔٥ ںولا نارا هاڪ

 واوارب یءوج بولا ید قصن لواو بوریو هسنک ضع هیاراصت كاللادبع ن دیلو هرکص

 راود هدن رق كماج ج رک هدک دابا نیبطا و مەرت ر فِ رم عماج روک ذم سد یدایا عءاج

 هغلابم رایدبد هسالک هرب ل وا نوصگنآ شم رواوا عج ینعب شم روغلیب هدر لصتم هعءاج
 1 ندلار و هر کص زرد هب یو هحرک ساک ارژ هد ردت ةا نصرا هزروآ ی ص

 لواو یدابا داش س رد عرب و نیسچو سج هنس د هسالک ر وک ذم کز ن دو

 ردطورشع در هعقاش + ۱ نوت4 داوا بم هد هسالک ضرا ردهسالک ن الا یکتا كن ەسر دم

 یدنا دن طی نیس هنسارز ناشدو ما ندنس اس یی هم زوباما )

 یدااقهل و نامز دهن سا رارد سورعاا هند اهاکا هک هلیس هراتمرپ كف رش م اس 6ا

 هلل وش ن را رخ ن i> یدروب ما هئسان هدقدلوا هاشداپ هماش ندلا ا ناطاس هرکض

 رد هدنس هنر وا كن هس الك روک د مهكر e ) زاص یرغ ندمدآر هکر لیدلبا كج وک
 سدراو هګوب مدآ قحورب یلکردو هدنسوش رف كنسق كح و ڪڪر راقح هشرش ععاج

 هساللک کرب راک رب) ردنوعتخلدلوا رلنا نداعءاجبولال وا نداراصذ یرلکدید هيا مماج

 یدردناتراهطدرک یبتراهط ) رداکد كعدهدتق یرانکر دکء دهدنراذک كنهسالک "هکرب

 رد اغدرفعیضاملمفردکعد یدنرط هللا دیک 0 هاب د راد )ردعجار هل اص ری نیش شیاپ )

 رايس توش ) تمحاصم فرح ا )رد هک رب روک ذم دارم ندضوح) هلص قف رحاب )ندندن را

 ءایدتخاد رب )زدکعد ند زاع زاغزا ) لیلعت فرح نوح ) رد_تفاضا ۵لعاو لر دصء

 یدروص نعد یدد (A یر ندراد رم ںاعکا زا یکی )رل داوا یلاخ و عراف هلا دی

 3 ) اتم در نا ] یدید ی ؟ حیث )تدعو فرحا ی کنم ) ردکعد 2: بارم )

 هد هنعسل دب ردک:دوص یو مدارپ نآ تماق ك ( هکر دهد ر طاح مراددا ( ید دد رھ

 وص نا مطب یللا زویکیا هکر ارد هب سد لود رپ هلد دش كمال و یعص كفاقر دعق او هل هن ر تم ها5

 كدوب هد یرمج تک الهزا )ردیاطخ ربطات تک اله ) ردتانک نداتلق كي وص هدنوب هلا

 ءرجر_ ندناو یدو ثاک اله یلکو ئایا لاله ییانعء ند اردت تک الهزا رغ یسانع

 Ee خاصرو i ( تو /لوص ) شسانا رب وصا ید یعنی د یدل اف ال صا هرابرب و

 هلک > كهالا ىدرواا تسدیا هدنرانک اط وح هر یدلوا لخاد ه هیمایتب عماجیعل

 یدلوب صالخ هلجوک ندقلتوب هلو تقشم قوجو یدشود هضوحو ید : ربط ی خب
 م یدروبب ب ودیا باطخ هز نع سا رب ندنرا دره كل زی نعرا داوا عرانند زاغ ا
 برغم یاب رد نس هکر د هد هدا هکید د درهرد لکشم ل وا هکند رود حیشراو د 1

E,مس سس.  

 ( هدزو )



(۲۰۰ ) 
 ندکک لالههدوصی وب مدار نوک و یدزرع الصا نعد یدزالوا سا كعاناو دردک هدنزوب

 راس لمآ زا سوو در ورف رکفت بیج رس * كدزاب هلوا قرغ ییصاح یدیشمالاق هنسسذ
 شدروک ەت ندهسوک یتوب نانوطنو ما باطخ یس هزه * *هدنشن درن تفکو دروآرب رس

 ینعتسیال تقو هللاعم یل ) تفک سو هیلع هللا لص نط صم د مع دیس هک * شا و

 بهش هلص كيح بیج ) هلص فرحاب * ماودلایبع تفک هنو ( لسه ینالو بر تل. هف

 هدلامعتسا اماردکعد یدتلبا هعاشا تفل بس درورف ) رد هاب یفاضا هرک- فن لرد

 ورفرس)یاوادروارب ریس) هاب راس لمأ ) ردکعد یدل.ط هرکف دار ردکعد یدربدا

 مال ) یلوعفم لدروآرب رس ) یفکیاو ) ردي ر صرغ بجو ) رد رص لوءفم درب
 ردرمخ مد هک ) هس دک نلتحاح و دم ردعمل عتم هلمالرور الع ملکنم عاب و )رج فرح

 كن رلناکمو كتراقمو تبحاصمنادز هلو كنیعو كيم م )رد تقو هک كنادّسم وم

 ردرورح هلفاضا هل الح قاعتم هلصاح روک ذم مزالم هتیفرظو تفاضا هرو هات ردیعسا

 بسح بئاغروک ذمدرفم لابقتسا ید لعف یتع ال )ردکعد ردراو مف ور مب ها دخ مالک ریدقت
 فرح هرکص یدلوا فذسح نوع*!دلوا عقاو :رسکو ءاب نیب واو رد عسوب ییصا ندخاب

 تسد هعرف اما ) اح مک رد لد تت هلصا یزو ی حوتفم نیس نوا قلح

 الع ہیلع *هلجو ردو عقم یوصنم ال۶ ملکتم رععابو هافو فرح نونو ) هللیع حت رد لب

 هتش رذ كم )لک دنراعمو عهاجاکب او لکد بسانمو یال اک ن ) كتفو رد قص عور

 رد ئالم تفص ع ود ماظل ردلوءةم معا ندا لیدفت برقم ) رد عساال لعاف عود رم اظفأ

 2 ود رها طا لسرم)ردین یعسالیر دعت فو طعم هکاعینو) یی فرح الو) فطعفرحواو)

 یاکربندادخ بناح هکلنا توعد هدهزانر قلخ هکراربد هربمعب لوش لسح) رد ین تفص

 فطعیفرحواو),هیلعوا دن لبع هللا تاولص یک دوادو)یسوم و )یساعو)د ترمع>) ءلوا

 (بیکر ت لوصحم)رد تفك هل لوم ماو دلا لی ع) ردقو طعم هتفک هدنلوآ فا رش ٹیدح اک )

 شاز نع هج دا لاوس ENE كنراغمو تلاع نالوا هدب E یکا گیس لزرع

 هرکصا دام ان قوجو رد هلازاج یتابثا هّش هرکف ر دکعدیدلاطهرکف ییعب یدتلبا هنسهش رکف

 یدید لسو هبلع هللا لص ینطصم دمخ ترضح هک نیسم شم امسا یدید بوریدااق نشاپ
 عماحابو بس انءو قيال برقم كل اکیهدتفولوا هک ردراو مور هلبا اد مب هکشهروب یعل

 هلاادخ مالل | هءاعريمغ ب ترمة ح مروا وا قرتی ندرلنا ها دخ ع٥ دالس مربمخس لک د نراه و

 لوا ریز یدعدر د هوب هللاا دخ ملاح اعاد یلصاح یدعدتعاسرهو تقو ره یدیدراو متفور
 لا لس رم یبنال و برقم كالم هبف نع الرا رل بوس ويد لک د رمې هناا عونر ار ددو ماتم هماقم

 تعسوییا هانعم نیبد ینلس مو کالم ترتمهدتفولوا نرو CTT E هلوا ىس انعم

 بنیزو هصفحاب تقو رکیدو یتخادرن لیئاکیمو لارج دومرف هک نینج یتقو * شعرو
 لیمو لّیاریج) ناببفرح هک ) ردکید نیلجتوب نینچ) تدحو فرحاب یتقو * یتخاسرد
 ردکعدیدزالوالوغتمو دیه یضام تباکح ۳ لعد قخاد رن) تیحاص«فرحاب و هلصفرحاب)

 یدراباتنراقم نسا تعم كنيتخا دربن ( ید ربا تساو یدزالوا تقلق هرلز وب یر

 كنتمضحر۶ ماماو ) ینوتاخ كرضح هصق> ) تبحاصم فرحاب ) شایوس یدنع نيد
 یدلبا تافو هد هنندم "دنتفالخ ناّعع ماماو یدلبا جوزت ینآ لوا هنس یکبا ندنرع* یزق

 تافو هدنتاب> لاح كنرضح هکر دد | معیزف هعزح هدنو اماردشلوا ینوتاخ یکیا لدا بنز )

 هتم واع هل وب ین ) لاح تباکح یضام لءف ید رواوا یضارو مذاق یتخاس رد ) ردشایا

 ( س ) ( ۰۲ )

 ی در
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 اٿم

 یادآور در

 یناکو ییع”و یرو رس در

 یناکو ییعتدر
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 هکیدانیاجوب تقورپ ( بیکرت لوص# ) شعایضارو عناق هلتبحاصهلرلنا نکیا یبحاص

 ندرلنایسهبن ره ینعی) یدزالوا لوخشو دیق» هلالئاکمو لئارپج نحب ) یدروبب ترضح
 یضارو عناق هلبا بذیزو هصذح ځد تفور, و ید نیا لر هس هبت مع رانا یا یلعا
 ترش یرو تداحور یررراو لاح یکا كن.لواو ادا عب ) یدردیا تبحاصم بولوا

 هک * ردب رملاح نالوا هلرمشب یرللاح تیرسشب و ردی رالاح نالوا لب اد یرللاح تبثاحور
 هدهاشم ) لیاء فرح هک # دایر یعودام ىزا لا ىلج نان ناز , الا تدهاشم

 تفصردعیج كراو كر رار ا رد ناار اشم دنور د ادم ندخاب هلعاقم

 نوعا تاعر یا ردردصم ندا لعةت ىلج ) ردادخ نر 2 دار ردکعد راسا ردرل هوس

 دا:یم)ردکعد كمرکر دردصمندناب لاعتفا راتتسا )رد روهظ یسانع» شلوا روسکم مال

 فءفرحواو ) ردادخ یل ءان اف ردکعد رون روک هنسا ند لو ەد ملل نیم باغ درم لاح ل ا

 ۳۹ )ردعاک ندراتتسا ردکعد رابق هنسانعم لرءةملل ندم باغ د رقم لاح لعف دایر یی )

 كهللا 2 تر <( تک ر لوصح) كءروآ ی حب ردت اک ندیلح دنا یبهکتنكماغروک

 نح كایلواوادنا نعو)ییساشاموربسكراب او ؛لراواوا هکر د و چکنا یتبسانم هلفلخ ءاک و هلقح هاک
 یهاک وررد ارس بود !ضرع نلاج یهاک رانو نهو ) ردهدنب راتتساو لج یراهدهاشم

 دانیم )ر دنفردوب ینوعص2هدنفرمش ثیدحزمنروک هاک و روش روک هاک ی اح ترک بود اافخا

 رنج وش الرا لصا ی هدوصقم هکر دم واهه ندی ارک ذی ایلوابواقهرکصذ در الذ دشناریمو
 مدرب ییدرلاتعم راش هلوا عجج هل را "هد رل ايلا دارا هلو س هغیص عج كرك قاوا درقهرالعف

 ٭ تدب # را ثل او رلڈ هرب و نسدظحالم نیید رار و هنن رارر وو نيد رارا 3 مدو و رزتسوک

 رددا مزوب هدنوب ندرادید * کیم نام شاو شیوخ رازاب * یتکیم ریه و یا٤ یرادید
 عارصموب كنبکيم مهر و ) للوعم مدقم رادید ) ردیطاخم درم ع راضم لعف یان یب)

 ۳ شنآو) یوا لو هةم كنىنک هو هیمال شیوخ رازاب ) ردنصتم ییراانعم كابر یو كرنا ی

 لا ج ضرع یا نیسرزتسوکی رادید هزب (تب لوص# ) یسینات لوعقم 'ریتو) اکآ ردف و طعم
 هک رادید یزپ بودیا لب هاک ییعاح نیسرار ۲ یکلاجج نعل نیسرلپا "رم ھر و نیسرلبا
 یعورورازاب ودنک كدا رم ندوب نیسردیا ناربحو هلا وی هر بوأو ارته اکو نیس ردنا اتش

 هلذلوا رتسنم هاکو یل هاک یلصاح ردکلیا هدا ز یزمتش# شتآ مزب بودیا جارو نیکسک
 هحاوخ نیسرلبا ه:ابزو نیکسک یرفوشو قشع مزبو نغ "رق یکفشعو تبع شآ یدنک
 تسسرود رک یرکهواجو دوخورپا) ( و هاموب ( و هاموح مراکن هک مدش نازاادش (تبب درو ظفاح

 ملکتم عراضم لو دهاشا * اهر طظ لضا SRE ۳۳۳ 9 ل سو رغل یوها نم دهاشا #۷

 اه لوعقم توصم ا مسانم) ار مروروک ندخاب هلعافم رد هدحو

 رص مجار هلوصوم مما رد هاوها یریدقت ندخاب لع رد هدحو ملکنم عراض+لعف یوها )

 رغب)ردکعدمروسردزاج قذحهدزسرورضردلواقذح نوا نزو ترورض بوصنم

 یارو قیسدساف نقف ( رار د هس هة شالوا هب هدسذر هل.سو ) قا م هدهاشا رج فرحاب

 او )هاقو فرح نون ) ندناب لعردب اغ درفم عراضم لعف قلی )رد يةت فرح نعت

 رد لعاف عوف مماظفاناش ) روش الوا اکب سپ رد قب لوعفم بوصنم الح ملکنم ربعع
 ۱ برما رد هدحو ماکتم ع راضم لعد لضا ) رد هنس اعم لات راخ هدکانا بلق هفلا ییهرهه

 ۱ عجار هفوصومو ردنا ت دک ۹۳ “لح ردکعد مرد کی مرورو ندافعاضم كأ

 ) تد لوص# )رد لضا لوععم توص۰ اوا اقرط 0 رد 4 لضا یربدعت ردفوذګ رع

 ) ىي دوس (

 ES gg ص ف ف ۔۲۔'



)۲۰۷ ( 
 هراکشا یی صاح مردیاا شاتو رسو مرور وک س ه طس اوو رس هل سو یمااج قق ی گیدوس

 یولو هلببس هدهاشم لوان هک رولوا لاحرب عی روشالوا ناشو لاحرب اک: سب مرونلاشام

 تواواشوه دم هوا یلحماکب بودا لاج ضرع یلعاح ند:ثهدو تر مردا

 مرا ضملف جو« r هر قطب مارا 9 مرور یدک
 شبا اجا ) ندشاب لفغ ردربعمجار اە هدنلوا عارمصم لالوا تاب یٰلعاف باغ درفم

 ردیا هدافاخارتو بیترت فطءفرح م) یلوعفم بوصنم اظفل ارا )راد هدداقبا قمردنلکلاب
 نوجانزوترورضر دم اللازوبههدنلصا ندا لاعفا بناغرک ذهدرف۰عراضملعف نطو )

 ا )رد عجار هنم یکی عاف جوب هدساتع یلعافردکءد ررد وس یدنلوا باق هاب هرمه

 یک یسبسجرومل الثمراربد هی یسح هد دشت ترش یصت كار هشر) قلعت هرا ةطارج فرح

 لعفارت ینارت ) هیافطاو هران جات ردتراشا مسا كاذ) نوجا لیلءتردرج فرح مال لا ا)
 او ) هاقو فرح نو )ردشلوافذح اعا« هرمه یدا اار ییصا بط اد رقم ع راطء

 هلا لوهه هرب هادا ره نیع تب ورردکعد نیسرروک نب نسیلوعفم بوصء الع ماکت مری

 هدنو یک بولق لاعفا رتاسر ولآ لوم یکیا هسر ولوا دا رح بلق تو رو روناوا اتکا
 اقرحت هسرراوا هنسانههرصبت یوت ) ردلوعف» مسا ندن اب لاعفا اقرع )راو عاسف هد هتسکیا

 ش اب رواوا ین ات لوع2« اقرحم هسر واوا یلق لعف اما ندنس اب یتارت رولوا بوصتم هلیلاح

 لوفد لیعف ردسک قرع هدارعااش رغو) نیسرروک هدااح مذب دلوا شعاابو نیسرروک

 قو قشع شنآ ناناج ( تد لوصحم ) هنساسنع شلوا قرغ ردکعد قرفم رد هتساتعم
 رانتسا هرکصردبا ادیب یتشنآ قشع هلکمرتسوک ینلاج یھت رردنلکاا بود | داعا هیس يلج

 ند :ةتخاومسافطا هلش شرو رد تانک ندیلع زا مش ۲ ییصاحرردش وس هلیشاشرافتحاو

 اقباس ردکعد د ابر یو دیا یم ) را زک هرکصر رس وک هو قشاع لزا ناناح ینیدندک نعد

 وا ہکص راقت نشا قسعییهدنفارف یتسانعم ثالوا عار )رب دتف یک ینادروس

 یان عم تالوا عارصمو ) شمردش وس قد یانعع نیددرر دت وس یشن 1لوا هلال مس

 ررد وس یتا هللا هشر رب ندلاصو ءام هرکصادنا هلعونر ندقارفردا داتا نیرا قشع

 هرکصادنا ردا جان ناناح قشعرانو شمر دب وس یعارنصم یاهم یک روک ذ. نیبد
 شمروی ماهبا هدا ز هداغطاو حج ایک ر ار وک ذم نیبدررذش وس هل وص قجازا كل صو
 3 .نمدرخ رب رهک نشو ر یا هک * دنزرف هدرک م نازا دیسرپ یکی # هعوظنم تراکح *

 ی AF د رک ک )ردکعد یدروص باغ در۶۰ یطام لء دسر ) تدحو فرح ا یک

 جحداو هدر رب یک كوپاما ردکعد ندا هدتخل ن نشود )نا- فرح هک )لدو ادنزرف) شب
 لصادارمهدوت ردهتسا تم رهدک مف كزاهو و 9 رد دنسانعم كابو چک و

 دازن یلاعو بنل میگو لصا هریک ازدبیکر فصورهک نشور) رددارتو داهنو بسذو
 یساس هم كل رهکن ش شور لد ند ۳۳ شورو هاب دنهدرخرب )ردر 4 نشورد رع یربد-هت

 ضّرعم یدنک نیلبا ضازتعا هل هديا رم. ت هل رهک اپ و ناص بوبد ر دنشوو یک

 توععب ترمعح حوا یدابا لاوس ن درس 2 وا ی هل رب تا لوصع ) شلوا عفاو

 بساو لصا هریک اب واب ى :یاهکویید هل وب یدبا ش شعب قسوبهک مالسلا هیلع ن ندربمفح

 شرصعز * دادب شتاب اھ ءاح ردارح * یادش نهار یو شزصعز * دنهدرحرب فا

 ندیاضارمعا هدد هل و سا ۳ رے هک ندزا هدرەم ءازو) رد دوم هنهارب هدانعمرب نيش

 لدن وط نعد دا بطاح درفم ىطام لعق یدیش) هیمال نهار یو )ردضرعتم یدنک

 E ارج
 نس نادر
 یرورسد ر

 یرورسدر

 ی رورسدر



 (؟.۸)

 یک وا ندنش یلصاع

 رد هنسانعم ی٤ وط هد رر

 دلم

 مرعو هلال كنرب رکتب ( مکراک فازو ونش هد یوب ( تډ ) رروب ظفاح هحاوخ هکتن

 رار دزاع وطقوق مرو هد دکر ردقوح یامعتسا هدمعوط ین ودود للصاح ( نک تار

 ندنیارسو قكل ع كوه! ترمض> ناعنک ویو ءاح) هی الن اء: کک کح اح )فرظفرحرد )

 هدا ردامهتسم هاحرو تصحدزم ن : الاوراو ا یرادقمرب م حر و یا یتلفار | كند وق

 كلوب تارا سد ندعاشلصاح هدا ك وک كحوک ر هدننسواكلوب راو د“ ر

 ترضح ( تدلوصح ) ردترابع ندارد هکر دء>ار هس و هل ن نیش ییا)رد هدتسوا

 روهشم هک كدیوطنیسوق وڌ یکلعوک كم سوب ت رطح ند صم هکر د لئاس هر وعو

 لوب تالنوک شبنوارمصم ندن اهکینیعب دمروکینا نکیا هدنا هک هاح نواب رد هیاکح

 هد هفا سه برقر دق و هلباهرصاب توقا لدلبا ساسحا قوب نهار هللا هماش توق نکا حارا

 املاو>*ٽڏاھذ مدرک« دو اد ید #٭ تساهح e فکر # لدعهروک نوڪ ینا

 ك رع ج >ناهحو)ردکشعمقرب )ردا دّبمر جو E ر ناهجقرب )ردا دمو هم ال

 ناهح هلل میک كيج شروقوا یدنعنایقوا هل هم ےج ندندہھج ردههبذم تفص لكف

 تداهحقرب وج مه) ردردقم هس تادا شءرالروف وا رس هظحالم هل ا ءدان د رلنایقوا

 راشلبا طاضرلذدیا حرش هلغ اق یندیهج و نتسجردکعد یک ك شع نغارصص دنر دة
 ردتسادب یرردسقت یربخ ادب وادم ید) ردکعد تعاسر و مدرب تدحو فرحاب یمد)

 یناهج قربکر دژ یناتحارصم یربخ تسااهدو) ادم ھن . مدرکید) ليس هن رڌ تسااهت

 بور و باوج الاس بو١ا ترض> (تدلوص) ودا روکذم OE ا

 ماودورارعسا هل رد. بک ناھج قرب یرلذداع قرخو تاما ا چ كلايلواو اینا یدید

 :هکاب رداک دی ؛ادتاما رک و اف کر وهط ندایاواو تار همروهط نداب دنا لصاح لکد هرژوا

 دز نور ۱۷۶ | | مراطرب یهک* یهک# لْفالاو ررولوا ص ا هسردا هضاوارد دا زا ضيق

Eتقور تند>و ف رحاب) یدساوا قذدحاق. و فاا یهک# مدن دوخ یاب تشد ۲  

 رحوکو ناک ر یراکدد مرد هدیکر هللا تاث تاک رح هدار مراط ) العتعا 9 ردکعد

 ندمراط دارم هد هدنوب را رد مراط بودیا هدشناکا یکلف هکردوا یراکدنروا هلک رللوا

 تشد ) هلوا هلص فرح کردو یلوا الءتسا فرحر )رد هناس یفاضا هب العا ) ردکلف

 تب لوصحم) ندندنب لبقتس ین لعف مدن) ردرل هیمال یراتف.ضا هدوخ كلاب و هباب) هقرا
 نامز ی!مرروتوا هدا-«"قوفو هدالعا كلف هک ر واوا هاکرروب ندشناج كبوة ترمضح

 یی در

 اکو ییءدر
 یناکو یک در

 دنیافاس لفسا نهب روک یتسهفرا كعاباهکرولواهاکو مرواوبهد نییلعیالعایعدنکه دیلجت | ۳ ۱ نو دس نادر
 ت رشک ندود هبت رھیا عارمهموررو رخ ندر کس ماعملوا 7 ییصاحمرشود اکو یو ی ر ورس در

 نالوا هدنرزوایسهفرا كغابا هکر واوا هاک هدنسانعم ۳۹ عارصم حارش ضب )رد یلاع
 رابلدا مسن هلکعدوا هر ییراط )ره زکب همر و ڪڪ هل عقاولا قشعد گروک یەت

 هکر دب وا ك اکر ی لوا ر چوک ضب و كلدارکاو كنشدارعص برعوا هرقار ر) شع زاب یمراط
 ییبساسنم هله جو ج كنو درک شل ررانح ندرلا> هرُد هدن ولسا ۳5 رحرولوا ینالوط

 عا رم همن دنرادلقم نو رم ض!)یک یرالکر ,ک اردوزواوبارزردقوب یهباشمو

 رکا * ردلوعم ان هک نوساملوا را تعا هتکیدلبا لدن تالک فلا هنس ہنس ا بونکم كيلا

 بو وق ۵ دا رطا د ادغد

 هرق یر وا كناکرت نحو
 یک ثنشن اره برعردوا

 نالاقرزهاط تدحو فرحان لاح * یدناشذرب لاعودزا تسد رس .*یدنا< یاحر شاوود

 یک كنو ۱۷ چسب یطام لا ت تاک لعف یدناع ( ردرکس اع ی ( راک فشك ماع دار

 ( هدر, )

 ردووح یامعتسا یو ریشه اک ازاع نکا صوص# موعد سا كسلا ی۶ا ندینش) 5 e حر
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IIIT RITTER۲ تک کا  TAIT ARTسل تست یکتا کت  

 نکیل ردرل-هعرپ دارم ندتسد رس هدنو رد هیءال ید اضا دسد ) رد هلا ود ج وا هدرار

 یضاملاح تباکح یدناشف ) دک افر درب )ر ددا رم تسد سن هلرشرط لک "هداراونحرکذ
 رد تر وا لالا عراف بوکج لا هد ول اما ردکعد ید رگلس هدّتعل باغ دردم

 رعود تم لګ و فدک لاو> ای يها ید 1 هرزوالاحر تالاس ۲ شب وردرکآ 1 تاب لوص# )

 اب ءاا عر افبودیارو ط>بوکچ ییلاندلاع یا هک EEE ید )یدک او قابو مادو

 یر :هاعادتواوا عطا 0 نداو-امیددا رارف 9 هرزواماودر ك لاوحا یلصاح یدرواوا

 یعاجاب مک ی ظعو قا رطرب دنح هک كعب عماج رد ۰# * تیاکح % یدرواوا هد 4۰ اعم هلا

 ی ن٥ مرکش ناو درک یئردمسف هک مدد هدربن ی -<تروص,ماع زا« هارهد رح لدهدرسمفا

 دو زاب نعءردن نکیلو ناروک *هلععر دیراد هنداو ناروتستدبرت مدمآ عبرددن E گراناشدا

 1 .A ص3 عيب د هکر دماج لودر EY :س هرواك بص ینبدرو كب اوب عماج×زا رد نڪ“ هل باس و

 تالاوک قجورهدنا یر BA .اعدو ( راردردب اش دو اوندلاخ)ر IEEE *اروآآ

 یتدر رد هرژوا ت رفو یسهنساره قول رب قاز وج واند ۱ هدتالو لواهکرد بصق نی ریش رهدل وب

 فرح سد تد>و فرح هز لسوت فرح هردو )تدح و فرحا هک )یوصاصوصخ

 ردذگءد شکوط هدرسخا )تدحو فرحا قع ج ) 4 صفرحا )ەھ دج )و یدحو

 دعا تفص دت ساھ شل وا یلکوک رد یک را فصو هدر لد) ردتهص هتعاج رب ددم هک رع

 ندیضامیث لعق هدرن) هلص فرح اب ی۶ )دیناس تروص اع )لوبءار ) كنعاج ردتتصاا ۰

 فطءفرحواو هدناوا كهار )یرلصمهربغ ينعءو لاعزاو )یخ رم لوعة هار )ردعقرپ

 ناسفرح هک ) رلنسااب بدلوا تا اد تقص هتعاجو رلثمزاب فلاح هر هس محک رانازاب

 درک یمن )دیک انفرحرد)دنب وتعد" نب ) رد دا رعزوس هدنوب لب راه كنافو كلون سف)
 یناکو یجعتو یرورمسدر 2 ) تاب ( رروب ظفاح هح او کتب )ردکعد نایا رأل هدن رال هسا بلاغدرفملابقتسا ۇل ەق
 مرک شنا ( دریک یغرد نک لو شدنب مهد یر درهز )( دربک یفنرب نی رط ناورهم ره. لد
 هنسانعع سارو )رد نودوا مره )هینابر م ره ( هل قرحرد )رد هما تفاضاهثمو رەب

 كر دص«نارونستدرت )ر دکع دیداک اکیمدمآ ) هتس دم فرح عدرد )رد هیم ال تفاضا هناسا)

 راد هنبآ هک هلوامولعم )یجعاوط هنا ندندبراد )ردییکرتفصو راد هنآ )ېک ی می ربغو رتفو
 را وص هر دسک ینیداواقالمو رردرک بولا ثلا ها رب هکر رد هی دسعک لوش نت هاو

 کال اطم

 عضو هئاا هبا بورا ورقم جاقرابو هارب ها ںورادح هرکصن دلارو تقاب هب هند هراب ر هدلوا

 رواوا یباص ندروهدهکرد هنيا قشمدد ارغند او ردک تار تف چۇ دنهزک ]عضو هوب) ردا

 هدو تایلند راهم روک ذم یراد هد را ظفاح هجاوخ رددام لوا راهساد يآ رلناو

 سور ۵تا ایراد هثدآ سد ( تسوا تعلطراد هثدنآ هدد )(تٽس وا ٿن هدر ارسل د( تس (

 رلشعا ترص ی ندر رفت روک ذء هکر دءولعم رلذدنالابها اياك نىرمس ەتو راند اذخا اوو

 امج حارشدر لاس )هاب نع“ هلساس) ردکعد حوت هدنوزا )هیمال نعمرد ) كاردتساتادا نکیاو (

 (بیکر ت لو ص۶ )ر دکع د نوزوا هلی هو هلب رسک الا دزار د )رد هلبازا یفاضاءزوس )رار دهري ز
 یرلبدنک لصاح مدردبا ظعو هل نمد مدرلیوس هک هار هلرقب رط ظعو ہدنعءاح كلوب )

 یلص اح شماعی ا ل وب ها: هه بناج ن دتر وص اع مدر دیادنب و حصد هتعاج ر شاوا یرا,اقو شکوط

 ید م سافل ناک و مت هکمد روک یدیارایساق واب ر شالو لو صو ها ص ادصعم و هرأنعم اع

 یک شن آیہ مڈنآ قن هیسیا ےبو ایا مئات هرایاکروب شاط لوا مر ذہادرک ذو مدنسپ لدظعو
a a — | 

  ( (or)س (



 قاک و یرورسدر

 یاکدر یم“ در

 فرظفر>رد ) ردنوهم هب یاث عارصمو ردهجار هتسو دروک یربضوا )نایبفرح هک |

)۰( 
 ي اس ی ی و سم

 هنعوق كم لود یلاد رح لواییصاح ز تارا هن رلتعبطدر ا یک نودوا شاب را 13 ا 1

 راروک و ا هيب ر ہناناوہح یداک فح اک: س 1 E a | دنیو جان زوس س

OGیوق هم نکیل یا یداک كابا تغار 9 ند ۔ےصا و نعل ی واراد هندن  

 ییعاکب ارز یدبا لک دیر كابا كرت یعصاو ظعو نعد زارد یس هل اسزوسو یدبا ق وح

 E * یدبا ررروتک زوسهدابز یلصاح یدیا مدلشاب هزوسقازوا نوزواویدیشهر ولا
 ر نک ) هکیدنا هدنناب كلغ رک تبآو * در ولا ل > نم هيلا برقا نګو )هک تیآ نا
 رح عور اظنلردکعد "لر نیم لیصفت مسا تروا ( ارام ع عود الع لے عور

 فرحنم ) ردیس هلصكي رفا رورجو راج لص تم رورح ربع اهو ) رج فرح لا ) رداد
 یذاضا هطیرو هدنول رد هذ سا نعم بیا دا هد رح نم رد رورح 7 2 ) قلعت هب رقآ رج

 یروندشناجر كنو یرب ردربطیی | رلثوپ رار د هنن نوب هلیعف كواو درو ) رد هبا
 معصلو ظعو و ر لوصحم)برعر دیالاهبرمض هد ه: کمابرقیدرواا ل امح ند اف

 یک نالوا برقا کا نددرو لح ناکا هالاح ره كناسنازب هکیدیا هدنناب كن دع رک تا ول

 | هک مدون هدخاسر یا نک # ردقو ر واب ینااح كنا ا ند زب و رعفاو زب هثلاح ره ىع!

 * تساع نمزارتکید زن تسود * هعطو#* مدررد هک مدیشع ردشربا هرر یزوس یل# مفک

 رد هب وب هدکیدزت رد کعد نیشدزن زکیدزا ) ادتبم تسد * مرود یوزا نه هکر ب نو
 رداد مریخ ییصاح رددرتم ه رتکید ر هدانعم یسانو نیس تسنع و ) لیصفت تادارتو)

 بواوافذح نوعا ن نزوترورمطوز« ۸یدا ناو هدنلصا نو )ردکعد اکبندن نع نمزا

 هلوا لدبم ههرسک یصق او واوا فذح هلی هسک هزمهایو یدلوا لدن هواو یس هرمسک

 تنا E جش ترضح ( تد لو صع ) ةهج و لکلو نوعا ه: کاش ءان هدندعلاه

 هکر د رغو ب د.دابزواماردقر نیس اکب ندنبناناج ینعب تسودش ابا رک ذ بسانع هرفغر 1

 هود قناوعاما رد راس هدب یرون كناو قرغتسم هان رو كلا نم ییعب مرود ندنآ ن

 هوا هک تفک ناو کای ےک هچ# ردشا | روڪ ورود بواد لذاغندرون لو این ر هند د قبالعو

 ۳ رد OA هود ردص تەك ) ES e < ) هلصر >اب « مروع#* نر 53 کد

 یر روع6#*و ( ادم نعو) لک فرح واو ) هرم ال ییفاضا هلم ) رد هتسانعم ناب راک

 KE OE ردتاناعذا بو داکا ی رولوا مد دی نب دی بودیا هک ( تابلو صع )

 ۱ حدف هلص و تشم نم نا بارشزاپ ھ * مروع6هو رودندآ ن ورد هدهاب مت ناناح

  SESدنناج عم لرلندا دارا فطع واو هدناوا كنم ) یربخ یدهبامو ادد نم# ۱

 بکر لوصح) هیعال قفاضا هحدق ) رارد هبهداز و هفارا هلطف ( شیعوب لوصو ( |

 هلو ندننوفیک كرارم-اوب و تسم ندننارشینوع2 كن هع طة روک ذ هون دنس اود كن هع رک تیآ نب |
 لوطم مالک ییعب یدا هدملا زونه یسهیش كتهداب لواو یس هل صد كماجلواو مدانارمحو |

 1 5 رک E ؟ژا 31 ۳9 کن یالنا نود بودا ما ی ءزوس تواو ازا ردورودو

 ساع ناماخو 0 سورخردوا تعفاود نا کید هک دز ناذح ا ر 1 ورد E رودو

 | ناب فرح هک )*رودرمهب ی ناک دزو روض>ردربخا نار ود هللا ناک مه شوحرد

 ۱ لس و فرح هر و ( تدحو فرحاو) ا وب یعدردکعد ےب رے کک لعاأف ما هدنور )

 یی! یدلبا رذک در ؟ 0 هیمال ساع ران 0 e ES ناتوط تدحو و ۵ 0 مر

 E كسلع ردکعد س اع رخارود یر یس فوذ لك ۾ لا فاد ها ,rt ) یدک

 ( كوص )



) ۲۲۱۱ ( 
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 ندزکک هدتغل هر ەد )رد هلص فرح هدول ردارز ردکءد یدلبارتااک ادرکرتاو ارد ) یرود للوص

 نیلجما نانح )ربد هفمرفیج تق هد رار یک كنو اما ررید هئوص ناعیج ن دموڈدخ قب

 هناوعغم كر دصموا تقفاوم ) تبحاصم فرخاب ) ررمغ نارکید ) ناب فرح هک )ردکعد
 ندندیشورخ ردعسا لب را هع كنارو كل هچ* ۰ اخ ورخ ) هلص فرح رد ) ردتفاضا

 ناقج ندنا لسوق هتتسوا نغابق نکرانیق كالهوج ابو هرهط الدم ) هنسانع» قارقو>
 ها )ر دکعد را هتخان ردیعج كماخ ناماخ ) سورخ هعسراوو ) رر د همارفوح هتوص

 ناعس )دنسانعم قمانیق ندندشوج)ردعم|سوچ ) هلصفرح رد) ازات رد دیمال تقاضا

 RE یفاضاهیم] الج) رددا م بحل هدنوب ) ردظهل لمعتسه هد حل و هراز ماقم

 فرحاب ) ادو هاب تفاضا هربسخاب ) ردگعد راقارا ردیمج رود نارود ) ردتفاضا

 ناکی دز )رد ىل: باقم تبیغ هدنوب روض> ) فرظ رد)ردکعد را ادربخ ربح اب ) ت تبحاصم

 دنروّطحر دم الکر دقن ر )ردناکیدزاربخ رودو ) هنا 7 تفاضا هرصب ف ) فوطعم هئارود

 یعزوس ( ر لوصح ) یدنلوا فذح نو دوم ھنن مرچ تادارددنرودو

 یرود وص كظءو ساحو ی دايار ذک ندناب كظعو س کر نيدمتا م اه زونه
 كنارلبرم-غ هک یدروا هرعذرب نیلا ید لیا رث ات اکا تالک ن ۳ ا ۳ یجب

 هق وشو هشوح یر دتخانو ماخ نالوا هدظعو ساو رلیداک هشورخو یوهو یاه هلتعفاوء

 راب دلشاب هب وهو یاهو ناغقو دان رف هل هلکنا هک یدلبا دماغ لاحرب هنس هلج نعي یدروتک

 فراع بواوا هد هدیعب هفاسههک ردلاح بج هل ۳ مد د هللاناجسیودیا بجا ن ندتااحوب
 س ب رقو هلوا رمصاح هد هح هکلب هلوا یک مضاح هد رلالوا هاکاو رادربخ و هللا ۱

 رودو باغ تاچ یعم EL هد رها رلکاردایو مهف ی نالوا تک لاو 8

 ر هلوا قدصامه: هوش( 1 منو وُةهال بولق هل ۱ تویلوا ر 2 الصا لوا دوو ادجو

Eتو * عکس 3 شو ںوج 2 نم م *  Eكر دص ن” م هد * د *.یوح  

 دن اعاو لر دصم عبط تود ( لعاف مسا ععسع ) لیلعت تاحا نوح 0 رددوا ضا هنو وفم ۰

 رلیدلیا اطخ رلبد ند نی س> ) ندندس وج ) بطاح درقم یھ لءذ یو )رد قفاضا

 عبطتوق ندماکنم هجدمابا ناعذاو مهف نيزوس كملكتم عهاسو بطاح ( تيلوصح)

 یکج هیلب وس زوسو زالوا یتقاط ءزوس هیاکا ینزوس هک عتس یی للا مفوت زیثآآو قوشو
 درب *راب تدارآ نادم تک * زالوا كلام هاب تدار مر کر 6

 هنلوعفع لر دصء تارا هنادیم ) رد ردصم ی تعسو نکس # یو یوک نکس د ع 1

 ردود هک ندندب را رذ بطاحم درقم ضا لعق رام )رد هينا تفاضا هداراو ) ردتفاضا

 لی ردیا وعف» م دقمكرابب تعسق) شابااطخ نییدرد معا لعف ندندروآ)ندندیروآ

 فصویوکن ْخس) هبناسیوک نح“ د رم )هاج یعور دکعد هروا باغ در فمع ا 1

 ردکید بوط هر ت ك یفاکیوک )واتا اطح رل د د تفك ) ندد وک ردا ئر

 روت و هئنادیم تند ارا ( تس لوصحم) عاف E ےس د مو ردا وهه م لوم ادر 1

 یوک درم یجب وس زوس مکان ہللا لو و قوچ یکتدارا هللا عساو یکت دارا نادیم یتمب ۱
 هلا مساویکت دارا نس لصاح هاوا رداق هم الک طا یک یکیدتسا هدوا هرزوا دارم نح

 تباق زا هکم نایاب رد یش # تیاکح * هیلبا عساو یتماکن هلتغالب و تحاصف ےلکتم ےکان
 تدحوفرحاب یش * راد نهزا تسد متکار نایرشو مداهنس رەس كنا متفر یاب ییاوخ كف

 ندقارسوه وا هدانز همال یاوم تاع) دیم ال ۹ درب یعل هکم نانا )فرط فرح رد ) : ۱

 یزوروللعدیس نادر

 یرورس در

 یرورسولیع دع نادر



 قرص بج هدمع تیکارت نيد هدیکر هی هدان ۵ دقو هراعب ییساشنء ی در

 كمروتوکك و هدنو ردردصم ندا لءقتلمحم) اد |فرحازو 0 لدعت قرح هک رک ( شعا TEE هیج ون كموح رە ح راش

 كات )رد داسا ڪم هدنامو رفورحاع هل. كنرس هوس ( رد ساس كا رص هتعع و بعلو كن دنک نکلر لس یصارمعا

 زوس د یلوا هوت

 مواع»لم اایدل یکحهروتل

 عبا.ط)) رولوا

 یناکد ر

۲۱0 

 بتاغدرفم یصام ین لعق دناع ( ردکعد یا كمورو یل كمك هاي نەر یاب ( ردکعد

 رادتءرب ی ( مدوق ماب یوعفم مد كەدا ها رس )ردعاک و ردکعد ید لاو

 لعاف تادا نا وردهود هلیف ذح كتهرمه رش نابرمتش ( مدود هرب ج نوعا تحاتسا

 یر ص لوعفم م دةم راد تسد )رد لوعفم مد ةم لک )لو ءم تادا ار ) ردکعد Cp هود

 (بیکر ت لوصح)عابوبوا هدنوب رادقمر بوق عب ) توطن دنكلارد ی مصربغ نمزاو )
 هکعوروبو هتک رح ندعلرسوموا هداز هد س هرب لصاح هدا و هدنلوب کم شک رب

 یلصاح زلوا ناناویلا كن الاو ردتاک ند رع لاک یدال ماد كمك ی دالاق ما
 تح ارا هراب ر كج ندنب كلا مدد هبیهودو مدوق هرب ی۶ا دکل وا هل وب ردزاح مالک

 هداب نیکسم یا * تګ دش هوس Rar *دور دّرح هداب یم یا * دوطو # نەدا

 مدعنهرزوا فوصوم قفص نوحا نژو ترورمه ®( یدا نیکس» هدا یاب هدیایصا (

 بودا توك ها ردکعد یتا ك هداب نیکی )ل یدید هدا نیکسم یاب ) بودا

 كن هدایبهراچ بود مانو نیکس(تی لو صع ) ردکعدهو د رسب هلن و کس كن هج" یاځو ىع
 لکد كلام ی رد رداق کا هام عطقو هکمروب لوب یاکد هُ ی ردکرب هجن یتاا

 لاتو تق.ط یرهود اناوتو ار هدتعهرپ هاروب هدکلبا لحام عطقو لزادم یط ارز

 ەلاح جیب یتا عارصع هلا لمح هکر او یقاط هن كرش سد یدلاقیداروب نعد یداوا

 دشاب هد رھ یرظال * رغال یهب رف مسج دوشان # ا یرالاحر هدلدوب كرلندبا راتعا

 رمص) ند هصات لاعقا بنا د رفع عراضملءف دوش ) هتسا عملا رد تاغ فرحات * یھ“ زا

 یو سكنارو یخ كناف هبرق J تدحوفرحا) هيما یفاضا هدر )یا مسح ( دتا وم

 كدوشرغال تدحو فرحاو)ررید نی هک رعردگید رییس ها هیاصا یاهو هلرسک كنابو

۳ / 

EIT TT TOO OOOO 1 #2 |, ۳نا کت تو ی کن تب خنک تی سس شات یا ید ی  

O0 ۷۳۹  

 تدحو فرحا یرغال ) هم یانو یک كابغ زرد تن هک رع ردکعد قرارد ربح

 دشانهدرمو ادم یرغال) رواوا نمد ) رواوا شاوا دشاب هد ص ) رغال قاطءایو)رغالرب رکنناو

 ینبداوا ندنایهد دبیمالاو دا دش لر رفس (تدب لوصح) یربخ قاعتءهدشاب یعهزاو )یربخ

 یرهس ددرکم کم هک صوصلتا ییعو قول حجاتحا هق رعت رددوهءهو ییوأعء كسکر د

 لناورح ریعسرب هدرنسراب وب ىدا قنا ر واب نکحو نروک ن غیدلوا د دش و بعص دبل س 4

 هنس هم م قوا نول زو فر نودا ۷ هدادشو مالا ی رغال ESE ندنهشمو بعل

 یرلفدلوا لاحم یب رااناوتو رواوازالاو عاص ندتکالفو تا ناویح نالوا رغالهحراو

 0 ردیارحو تسدد ردمرحردآر یا تک # رولوالالهیومرونک تقاظراناوتات هداع

 نەی ارح) هکم مرح ین! مرح ) یدید ناش تفک * ید رم یتفخ رکاو یدرب قذر رکا
 سانج هنءهنص و ) ردنوحا نودلوا لخاد هوا اص هلمر> عراق یارح  ند

 رد) مد همن رکا رد داضت تعدص یرکذ سد و) شاب ) شابا افا اقلطم نیید قاطء
 یا 3 دنک رڪادد بط ع درفم یصام لە قز ( 33 عداو سد زا ( هش رب سد

 هدن ون یطاح درم یصام لعف یدرب ) ردکعد هحرب دقت كکیدت؟ یبصاح ) دن تک

 هک دارو هل دل وب رفظ )ابا یطاقت لو فم دل راح الط صا ترا عو هدر هلو دکعد كدا وب صالخ

 را:دبا رب دقت یی راترابع حورو ناج هدول سد ( رر ۹ لامعتسا هدنرانم كدلوا بااغ
 __ اک ا و اا ا __

 ( و )



) ۲۱۳ ( 

 رمع*اد ید م )ردکع دلد و وا هدنوب بطاخحم درفه یطام لعفیفخ )شع رالهافندلامعتسا وب

 ۱ ینا هساوا لخاد هب یطام لءف طرش تادا هدب رع هک هل وا مولعم )ردکعد داوا ردیاطخ

 امیج حارشدد ا راوغاسم هلس هلهجو با هدنوب سپ زن اج هدکم ایا لوت هدیسرافاما ) ردیا لقت هلابقتسا
 ردار یاید د نایرتش كم دن هد | ت حارسا هرابرب كجندن_ کالا هاب زنش (بیکرتلوصحر)

 هج رکا ردقوب تراشا هند هډو هنب رق هدنو ار ز ردکعد هدورلبا ەل ردهدکوا هکم مرح

 كس ردیکر کا رد:ددرآو هدورکو دعو یمارحو ردبا تاالد هب رق اع و یترابع كوا هدیکوت

 كسر وبوا ر تحاو كدلوا باغ هک داره یني كداوب ابو نیس رواوب صالخ هسک دنکابو
 كسرووا نیسرولو رةظ هک دا م كسر دیک لصاح كداوااو نیسرواوا هک دلاق بو وااو

 لو لیحر بش تخ ا م رز تسدوع # تال# یراق ی
EE SEDEهکر دعا كح اغا لنکید ر هد هر نعله دنلوب ههک نالیغم هیم ال ن اليوم  

 رداوا یتودوا كنهب ر رواوا وک د ییاغاولاتفش یکلکو و رواوا هايسو نوزوا یراذگید
 رددنساتعم ردص« تفخو ) ردعلعت» هتفخ هب داهارب و ( یرخ ماتم تعشوخو )ادنیمرز )

 زدن الیغ ما قطا نالرنم e وکر دیا لرحر ) هیمال لیحر بش ) رداع هب رب هدنوب ۲ هی داب
 ات تارا سنا دنا وعقم لردصم ناج ] EE و og كن 5 هرز وا رئس شعب

 2 0 رد هنسانع» ر دص تفکر دکع دلرک باغ د رفع عراضلمفداپ) دیک تفرحاب دیابب) رد تفاضا

 ور قولوا بوتاب هدنتلا نالیغم هد هر هار یسهګک تلحر (تبب لوصح ) ردنراقم هعراضحرک
 مسرولواوندشابو ںدناج مدک یب رک تایوس نکرتناجنکیلو ردافصوروطحو ردة يطا

 هکر دزاجو رک كابا راتخا یکلوا بواوا كاله یلصاحلرک قءراو هنس ةي ر كعد ےلوا
 ردکل هکلوک دارم ندقغا هدنتلا نالرخم هک هلوا مولعم )هلوا هتسانعهدرک ازاحم تفک هدنو "

 فرط زا باوح
 د رګ ا ده بوم 5 ۱ هدزرب ضع هجرکا زدنوک اما ردهکلوک رب ره هددهآ | ارز لک دظوممهدیش دساا نیم ول

 2 a هدول لاح لک ىلع روئاو هدرر ڪا نالیغمو زاملوب هدرب ره نکیل رد دکل واتر نوبت

 غم كلب حز هکا رد رانکرب مدد ار یاس راب * تیاکح *# یاد خب ندددر یا ناالیغم

 اوهو هام تد و ر ندا وا یمهیاعت E مدب مدودول روګر نا رداهتدم ودش یمن هب و راد 64و تشاد

 اب6* ندنارابو هلاژ دوخا پا تادا ارو )تدحو فرحان ) یلاسراب *# یتیصعع ه مراتفرک یبیصع هک ےل دملا تفک

 هتنخ هدقجا هرجا هک

 ر نوا 4 قو نکما كالرو ( هراب جن هال كنا جز ناب فرح هک هیمالاب ر دراندک فرط تادارب ) لو

 ۳۳ ۱ ۱ هدنالفم یدزاکوا یسهراب یی رد هنسافنموبا هدیوب هب ردکعد حالعواود هل كنارو راد ) نال

 2 a روضو هراد هنب زخرو و هی هن زخم )ر دکع دراد!اروعر سر ردملا جرار زرربد هضب مروجر)
 59 14+, یرکذ نوا ها وفم ل ردصهادخرکش) تعاسرهو مدرهییع) تعاسپتعاسمدب مد ) یک یراکدید

 ردلباق هرمک وتدحو یراب و) نایصعوءانک تبصعمو) لاو الب ناک ههدآ تبصهردتفاضا

 نیس هرابكئلب هکم دروکد اعر هدنرانک ابردهدننامز مح ایس رر وپ حش ترضح (بیکر لوص)

 ۰ هکدد رلبوس رکش هیادخ اعادو یدزکوا هلا اود رب چو ا هراب كلب فا ید یدرتوط

 یرورسو لعدیس نا در اک,مسرک> ما و با ذعهک ر دقن نعد کد اتفرک هنیصعم عالتبم ینا مراتف رک هتیصم ہک هلن دا

 یناکو
 قباعا قباقد رردرازو ریعحولراذو راز نوعتنآ قاد روحو لباد ردع-اراز * د شاب ماج مغ مد نارد هک

 ن ۳س رارغ < یکلوا | ہک رلنمااباقرف یب یراز هلراز رانی درد هتساتعم یبعاکیارازیدعا هلش رط یریسفت فطع

 رک از غ رعیجاا هلی

 دعا ريتا مباطال

 یوکنات * زی رعرابنا دهد ننڈ کب رازا ممرک*ه«ط#3 یدردبا رکش هیادخاءاد ود زالزاب هانک

 قحارالکآنالوا میم نکیلشعامهدیا قیقح هدنسنکبا هدنناب راز خرم هلبارازع رم قالا قیاقد
 عرا صوءهدرتم طرش لءفدهد)هنسانءملفردر اد صرف نود ر) هلص فرحان )ر د لمأت نالک ادلقم

 ( س ) ( ۰: )



: ) ۱4 ( 

 یکرم هلوا لوععمكدهداعو )ییهلار دھکا هلا هنا- تفاضازرب رعراب و)یلعاف زآ باغ

 یادهد ( رلعا لاح ی رلذوط لاک قال راز یک رص رغ و (J ا لوءقم راژو 7

 درفملیقتسم قفل ءفیب وک ) هان فرحات )شعرلک د لصاو هیاثعم رل ابا راکنا نعد دلا لو ء۰ یناکو یرورسدر

 ماجمغ)رد هثسانع«تعاسو سفن مد )تراشاح ہا نآ )فر ظ فرحرد)ناس فرح هک )طاع یناکو یرورسد ر

 لوارکا( ترب لوصح )ر دریم عج ار هناج غد ذتح ىلع ان باغ د رقم عر ا طم لءف دشاپ )مال

 هلنراقح و تاذ ن: یلص اح هس رر و نامرف هاش قعد هسر رو هک ا: ال للدور از نب مال اج قعد زبر ع راب ( یا لوءقم رازو ) هلو

 یسو غرف كلو او ی مک ناجییعا هلو | يک عاجهدنفو لواو هدم دوا هک نیس دیع دراهدز هسر دال هدهد دونم دما هرابع وا

 فیعطنورد هرو هک التف نیعضن رک |یتسانع«كلواع ارم ھم )م کج اورپ ندلوا یلصاح هلوا لد أر هد ةا شر وک

 كەر و ابن وهلاننالوا هدااح لوا هک ها لایخ هلل و هدنفشح كندنات عارصمو )شلیوس عباطال ردجاتح
 رک ماجمناور رددسافهداز ییدلیا نط هنسانعم نیناو هلان نفل راز نی دهلوا ندنلا

 : دشهدرزآ لد هک # دشر داص هنک هحنیکسم هدنزا 2 وک * شعلا نس انه كتب نیید ردلکد

 صدد )ناب فرح هک ) ردفف ندهانک هنک ) هیناینیکسه دن #*مشاب مآ مغ نمزآ
 شابوناجهدننامز تق (تس لوصح ) هیمال نآ مغ) ردکعد شف یلکوکر دندنهاسقایبیکو قادر

 رطاخ ناشر و لد هدرزآ ندش هکدلوا رداص هانک ه ندنیکسم و دن مرد هکاب کج نيچ یرورس*ر

 رطاشناشورپو لاملاربغم ندنب هک االق نب كناناج ینعب رولوا یغکناهدناناج لوا یدلوا
 ندنبناناج یلعاح رذلکد ندمعلدلوالوتةمهسخو ردندنهجو مولا نود وصخب دلوا

 لد هدرزآندن رد نادواج تای> قلوایسهتشک كناالاو مرو ضع ندنغهدل وارطاخ ناشبرپ 2
 ار ورد * تیاکح # شلپ وس ناشیر نیید نیردنا هلاویدیدلوا رطاخناشور و ر

 هک درک عافش ميکبحاص درب لتسدهکدومرف کاح دید زد یر هناخزا یهاگدمآ شپ
 هکر هاما یدومرف تسارتفک مراذگنورف عرشدحوت تعافشب تفک کاحمد رک لح اروا ن

 فذو تدار اشد ورد هج ره تال ءالو اتش کال ء الرمعقل یک دیابت مزال شءطةددزدب یریج فقو لامزا

 شاب )تدحو فرح یارو ر )لوم تادا ارو ) تدحوفرح انارینبورد# تسااجاتحم 4
 ندطاس) عاونا هر درشت کاخ و كي رع فاک ملک ) یدل وا عقاو ۳ یدلک هنکو ادما ییاکو یعتدر

 او ) راابوس یدنع رشد هل رسسک ك مگ یفاکر دیمواعء كسک ره هکر د سا كاطاسعونرب

 یابدنربب )ناب فرح هک )ر دکعد یدارغوادیدزد) تدحوفرح ابو) هيه الرا هلاخ) ت دح و فرح
 راردیا ابا هد زم هذا ضا هال لک ب>اص)یلوعفعمدقم شتعد) باغ مججرما لعق لبا دیک ا
 یرسک لا 41 >ءاحو یعف كلا لګ )نایب فرح هک )یدلبا تءافشدرک تعاش)یرلیک ك نوب
 ههالوت تعافش تبح اص م قرح نعص**یسساب )ر دط ةا لیعتسم هتسانع«لالح هلءال نوکسو

 لر هدحو لکن«لبقتسم ین لب مرا ذکن)هدرار یک كلو برد دیک ًاتاداورف )رد لوب هدعرمشدح)

 ۱ تادا امار دکع دال دروب كچ رکر د هنسانعم كچ رک ہدنوب ت سار یدو م رف تسارر دکید ما لامهاو

 یریچ ففو لام )یدنلوالرتسک هلقرط لاصواو فذحرد هک سکر ههدناصاهک )كاردتسا

 رد شد عطقیردقت شعظق) ردکعد هیلرغوا ب ؛اغدرف» عراضءلەفددزدب)ثدحو فرح اب
 | ىٰلعاف ل عافال نیم بناغرک ذم در فم لیقتسه ین لعف كالعال )ا دم ع وذ رماظفا رمتفلا لیلا فرح هک )
 فالعالو)ردکعد زالو اثالام هش جگ یلوعفم بو صنما ظفلاشیش و )رب عجار هریشفرعتسم نددت

 | ناشیورد) ردکعدزالوالولم هی هسوک ن دک رو ذم ىلع اف ماقم عاق لوعة حال نبمر د یپکروک ذم

 تسداجا ت فقو)ردکءدرد كراش دوردردربخ تادااو)نیسو) صیص# تاداارو)ر ددارءارعذ

 ) بیک ر لوصح) رح تاداانو نيسو )ردعج تادانولو فااو) ردت اضا هالو هم لر د صم

 ( كندورد )



) ۲۱۵ ( 

 یک یدنک ییعب) كن را ریدلوا عقاو یباتحا نەی )یدلک ترءرضر هنکوا شب وردرپ
 قراسلا)رل هسک نیلا هک یدروب مافن کاح یدلرغوا ےلکرب ندنوا كشادلو شد وردرپ

 یوعدو مدایا لالح کا نک یدابا تعاغفش ملک بحاص دکل وا هل وب هل یح ( هقراسلاو

 هدرایک كن وب ما لر یز شدح تءاقا هل بیس كتعاهش كنس هکید د یطاق) ود مرايا عازو

 یدیدعلک بحاص مرد ارجای هکح نالوامزال هلعرش هتماا )ردلکد عورمشمرطاخ تباعر

 ریعذار ززماک م زالدب مطاکا هسا رغوا هنسدرب ندلام فو | ھام ن نیسرروب كحرک

 هرلجاتو هار "وار مکر لب وردراو هکن هرواوا لواءهب .NRE اسر هب هداد

 یدنک هدانعم ریز زالواتب ودع بح وم هارد او نالوا ٌدحا ندرلخد ورد ید ردعقو

 تفکو تشاد وزا تسد کاح # ناعضهنورولوا بتم مطق نهرلنس» )را رواوا شان راق>
 ۹ "هدنشلدوادخ یا تفك یراب ۵ :U < ةناخزاالا یدرکن : یدرد هک دوب « هدعآ كن وتر ناهج

 ردگءدیدکحنلا ندناتشادب وزا تسد * توکمآ نانعشدردو بور ناتو دنا هتفک

 هلع ر 9 یداکیراط هک: سواد وب هد ما كات وتر )یداباتغا ارذ ند کمک و نيلانعي)

 با دیک اتیاب هک ر د ورپ لوعفم مدة مو هیمال ناتسود هناخ) انثتسا تاداالا ) نایفرح هک )
 دال ناش درد) ردکعدرو وسرلب دابا اط رل د ندنافر)ندندب ورز دبطادرف» ها ل ف

 ك وکم نانعهدرد ) رلیدلبا اطخرلنسد ند نتف وک ندندب وکردبطاګ درم یهنلمف بوکم)

 ورک لک بحاص (بب کر لوصح) ی نيد هل رع یاب )رد لہ یاب ا ا

 دا هک ی دا یداکیراط هکشاب ا ندراس5اح هج دیا یرب رقن

 دنوادخ یا یدد قراس ن دزس هزاخ كلربعذر هل و نعد ) ندشد وردرپ نیلجوب الا دابا

 رو وسییسهناخ درلتسود) رد "لک ر کا هو ) راشعد هل: رطلثم ترم هک نیسم شم اشیا

 ضر عییعب) ها یتسوبق رد :عدودو دک فاکت لا هسا لیاق ه:)اهک ره هلو تا یر

 نیکی اهورفنوح ٭ تب +× دات راجا تح | ضر :ca :عسد ییصاح هلبا- »انا اا قد نوح كلبا ح ات

 ورد صع ندن ا ا فو نیتسوبار ناتسومنک رب تساولاو3 * هدمردن ارج

 رج اعردیاطخرمعاب ) یک یهدنو ردا هدافا یتسانعم رک هساوا لمعتسم هل ورف ینافتشمو

 نرد هنسالطم نع و ندش ءلردصم یاب یه )ترحاصم فرحا یتتصب) ردکع د نیس هلاق

 الابردنا)فرطفرحابو هلص فرح اب )ردد دنکو یدوجو هدنودارم رد هنسانعم ند

 شنود هنع) هدهد ضهب)ردکءد همرو بطاخم د رفع یهنلعف هدم) ردیادیکات ییسانعم

 تسوب ردکءدلرلزعت رسد ص .رص 2 تادارارنات RE € ۳ ء امار دگعد هموق

 رد هتسانء» یوص هدو رد؟ءدراب و هلیصق كبر ع یاکنک ) دیک اب فرحرب )ردگعد یرد

 فرحارار اتتید )شع نام نیلبا قاقتشا ندند:ک ینلعف نت ,)ردکعدزوب یسرد ۶! )

 یساانلوعغم نیتسوب و)یلوا لو ءَ كنکر رد« د ؛لروکنیتسوب)ر دکعدلرلتسو د صیصخت

 هر ید ی ( یکدوجوو یک نیس ها نحأع هلن و تابش هکنوح ( تب لوصع )

 زوب سبرد كران شد كسرولو تصرف هکلب) هدروتوااو وراك ی هلتفمو تبرک ین )۵ر و |
 هم روشود هلاو تنم نیدنکو هءهرولوا هلباز گو ترورس>یلصاحیوصییکر وک ن دنترص كرا تسود و )

 ضرعء هلا لاذع ااما) همر و ناما لا هلباربجو هلبا رهذ نناجو یا ام لند كسروا وب و تصرف هکلب

 لاح ضرع نوا ترور عفدو كس رل د| هلماعم هره دلراتسود ۰ نکیلمزنسوک بت جاح راهم 9

 هه تک ار یاسرابناهاشداپ زا یک # تیاکح *را و تزاجحاو تصخر كسردبارگراهظاو 8

 ری داکسج* )ر دبا طخ رات ته * منکیم سومارفارادخ ہک هکر هی تک دهد ابا

 یناکو ی “در



 اکو یروّرسو

READ 

 هدلوا نیسمراکا یزب 2 عد ىرواک كداب ندزب جوک یددو یدروک ی طاصرب هاشدای رپ

 ینا ردندنلیبقلاصلاب قیلءترلیبک كنوب مرروتک همدان نس مدیا شومارف ییادخ هک کر ه لب
 * تب * نیس هلک همدان ن س هک کد للاخ ندادخرکذ ستر نارژ نیس راک همرطاخ رکره

 اک كتسوس# دود سکرددناو هک ار ناو * دنارب شیوخردز شک نادود وش ره

 كلی ندن دب ود رد اغ درفم ع راضم لعف هلی ر ههق كواوو كلاد دود ) ردکعد بناج

 عجارهیادخ هکر د راج رع نیشو) نایب فرح هک شکر دیلعاف نآ) هتسانعم قمروپ ولو
 دنهبلاراشمردقم كنا هکردزناجو هلبس هنب رق یلعاف كدنارب عب نوصخلدلوا ماه هش رة هوا
 هر نا نیک لی روش ۲ سک نآ مال ڪر اا محار
 7 باغ درفم حراضم لعف ردکعد هروسد:۱) ۳۷3 فرحا دلار ( ندنسوق لک

 ؟ ار سک نا ت اتارنا )ردفطع فرح ردنیصتم یاردتسا قضا ءهواو ) ردادخ

 a هيلا توعءددلاوګ ( ناب فرح هک ) یدن اوا لر سک ( هلق د رط لاصباوفذح

 لبقتسم ین لعف دناودن) هیعال سک رد ) هلص فرح اب ) هیلبا یهاک ردمرکمو ززم بوتوط
 (تس ی نمردلب رد هبدسعت تادا نونو فلا )رد ادخ یلعاف باغ درم

 ادخ هک شوک ن لوا ردنآو و ك ه-احره نولوا مارآ ی ورارق 5 ی نعل رروب ون راد هئاجر ۳

 نایلوا یز عمو لوبعم كنادخ نعي هيلا تا درط ندنهرکو فطا هاکرد یدکی ا

 ما رھ لوصحو راکا 2 e رد ی۳ا اعم باسا بوداوپو ك هی وق ند وق تک دناز

 e دست کلوااما یاعت هاب دایعلا رولب ندا ءزالم هنن راو قر اک ایدصاعءو

 یرمش نالوا لوم كنا ارز ربا جاتحم هکماب یتعل نمردلب ینا هتسویق كنهسوک هیلبا توعد

 سکر هو رواوا ینعموتروص هاشداپ ییصاعزمراو هش را وبق كرایغاو زالوا حاتحم ههسوک
 لوا عارصم هد را هعسن میخ رک لوا مولعم ز الوا جاتح هسک مه لواو ر واوا جاتح هکا

 راشعا لکد هاکا | ندژررلناز اب هلا 4ل«6+ نیس سو هللا ربع نیشر دعقاو شک نا دودوسره

 هک دیسرپ .خزود ردا رییاس راپ و تشهب رددید باوخم ار یهاشدابناطاصزا یکی # تاکح*

 ۳۹0 ۳ قاب یاهو هک هچ نا تاعرد تتسو تشبچ نآ تابرد تجوم
 SESE خزودرد ناهاشداببرقت اسراب ناو تىن هد رد ناشد ورد تګ

 هرل د..وک صعبهرکصآدقدناب وا او یدلبا لاوس هدنشود خاص روک ذمدیسر)ردشود هدنوب

 رد رافاضا هبمالو هنلوعفم كلعاف مسا نا تاج رد بجوم ) ناب فرح هک ) یدروص
 هفدعج هر لسکو رد_یعج كرهجرد تاجرد ) ردر هیعال یراذاضانا تاکرد بس )

 هکغا هر قاعد رد هج كنرک رد تاکردو ) ردلیعتسم هد دنت اماق» تنجرلر د هراقءاص»

 ردکعد زبام ) لیلعت فرح هک )ردلم# نس٥ هد «دخزود بنا را رید هراقماصب نالوا بیس
 هلاص دنتفک ) ردیلوعقم مدقم كشادن) رد هيمال تفاضا هنبا) ديك أت فرحاب فالخ )

 هنو ءم لرد صم ناشاد ورد تګ ا تحاضم فرح اب ) رابد ر و ب اوج

 (بکر لوصح)ردسکقباس تفاضا هناهاشدای)ردردصم ندناب لعفت برقت )ردتفاضا
 كهاش داپ لوا هکیدلبا لاوس یدروک هدع6> یدیاعربو هدننج یهاشداپرب هدنشود اضرب
 كدر دیانظ یتفالخ كنو زار ز ردن یبس هع > تاکردلدهازوبو ردن یجوع هنج تاماقم

 هبا رعاو نیطالساسرابلواو رد هد-تنج هلینس یبصهناشبوردوارقف هاش داب لوا هکر بدید

 ) هدیهوکن (

 ;CC لوصح ) نیسمراکا یزب چ نعل یرواک قکادنآ یداب ) رد کد ند رامزا )

 یاهاعزاردوخ * عفو کو د.اراک هک تعاد هعط5 * ردهدخزود هل لس ییرفت



) ۲۳۱۷ ( 

 كن ەل ھم نیسو یرمسک كيم حد ) باطخ راتو )یسهقرخ ار ةف قاد * رادیر هدیه وکت

 ردکعد سا ۱ بوسلم هس الب تست فرحاو یکسد یسا ی مد رد دنا نعم سالب هل وکس

 یسارعف دنه هقرتخ ولاع هلا هاب هک ردلوعفم مس اندناب لیعفت عقرح ) رددا مع یسابلارتف

 9 تادا ارو ) رد هانم یدنک هدنو هل.ترواو دوخ ) یک رهق رخ کدک

 ردهنعانعم لیاذو روح هلع كمعفاک و رک كنون هدیهوکن ( هناس هدیهوگنیا هلع 3

 كز هره نکا مچ ی هرزوا یز و لیعف هلا هزه رد *یرب هدنلصا هل وکس كاا یرب #

 اهلعزو )ىح رص لوءفم كرادیرب اردوخ )بطاح درفم ممالءفراد ) ردا لابعتسا هليو زح

 هد انهن ندنااکسیلیصاحراربهکو شبا هن عد رولک هک وبا هن كنس قاد( تدب لوص ع ) ی گرصرغ
 هتساما رعد كال .دوصو کال شد ورد ندید هقرخ عق رح زایآ ا اک ہدکوک یعسع ندر دیس

 قایفوصاهت هلیسال | ارعذ ند توطیراعو اسو یر ندر اا۴ نصار :دنک ناچ ژالوا هلکەرک

 یسهوسک قلبفوص ردهرورب» لاءفاو هلاص لاعانیابا صالخ ندخزودی یشک هکلب زالوا

 فرحاب * راد یزتت هالک و شا تفص شوو رد * تسدن تشاد یرب هالکب تچاح ٭ لکد

 رار.دلج هجر ع هکر ريد هبیزوق هل.تریاهو لب را دحق كناروكنابهرب )هيلا یرب هالک ) هلص

 ماا رکا هج ابو ناجازرا و غاب هرقو ناورش هک هلوا مولعم یدما) هلب را هکف كوو كناح

 یک یراکدید یکدنہو یکجاوخ لسد ابر رید یک, هالک اکاو را رک هالک ندنسرد یز وق
 ینا هدنوب نوهکیدیک یسنجارتف یهالک ر وک ذم کا ) راربد هد راهنت هکر ولوا هاک

Pe:ردیپکرت فصو تّفص شب ورد )یاطخ ۲ : : راتو )ردصم نتشاد ) یدلبا رکذ لاب ص,  

 بطاع درة ھا لعق )ر لشنلق فوصو يلو شاورد نعل ) ییتفص ش اورد

 جاجا یار اکا رلش الا مفت لا هزارعما هالک هدرلنخل ) هیچ یمن هالک ) ردکعد لوا

 کالامو هةنار فناصا ب>اص نارود “واو نامز هردان اصوص> ) ردە هر رسم

 هحورلاعژ هللاس دو یآورشیعلحانالوم )رعداتساو تک یووبر ءدنقا هقناف تاعوصنم دناصق

 ب ولوا عناق هللا هفیطو یتدا تودیآ نط و هد رش ماش هکه حوف نانطا فرغ لع>و

 هدانا هلبوب هدکد لیا میان نات اک هد رلپ وک اعد هدنب وب ) شابا دیقت لس هدافآ كن هبلط

 نیفلوا عقاو هدناباقم کره لک هک یدراررویب هدافا هل وب هدولعت نیح هبلط راسو ) رایدروی
 یرلناطاسو ی را ازرمو یراناخ رانا ینآهکرددا رع هنارما هالک ندنوو ) هنارشف هالک ندنا

 رایفوص هکردعوئرب ندعاتم هل رع فاک یرب ) شم رواوا ندفشوو روم“ یڑکا ) راریک
 ندعاش و هدئس ۵ءد ین رع یناک شایا اط هلهحو کا نيد د را رب ڪک ھن رپ هماع نآ۰

 راه دب در دع ور ند هو نلف ساج هل رعفاک و) هدنس هع درد | هماع ینآرلیفوصکر دعو نر,

 هک ردهالک هنوکرپ کر« الک و ( هدکعد یهوسلقو هدکعد رع فاک شما اطخ هلهحو

 راتاو یدنحینآ هکر دهوشق دا مم ند یر هالک ) ا ماقم قیقگنیدر ریکر شد ورد

 ه.واط ساجر ندنسیرد یزوف زرد کرب مالک تا ارح ) شابا اطخ نیید رک یسهفناط

 ییاهدن ددراردا هماعفاهرژواه الک لوا هکرولوا اک رک اس نا شیوود نکا رواوا

 ماعا یاینعا ارز دحاتمو ناسورد هک او a هزاسا رخ ) شلبا روصق هلهحو

 هدلعواصوصخ هلا اهعمسا تزنکن کیل رد هلا دید هدناصایرب )رارمک ینآ هکر واوا هاک جد

 لصاهک یدلوانا ررکع اةناسارز شابا تفخ نیبد ردشلوا فحم نوا رعش ترورض
 ضاّتعا یسضعبو ) شعدرد هللا هغ یکیا کرب حارش ضب )ردقوب دیدن هدن رتل

 | روسکم فرح نالوا لص هفاک هدنفاضا تااحاما )ردصوصح هدارفا تااح هحصق یکی ا بودا
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 ىلع ماما تروح فج

 لنهبصق یییدلوا نوفدم

 ليم قر هی هفوک هکر دما
 رد رد هنج ی رادعقهر
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 دن وب رت )ردها کف یکنا هله دتلاح يا ارز شابا شحافوهس شعد ر ول وا لام عتسا

 شابا اا طخ شخا نیید رد راو هغلابم هدنعمول و رددت رو داك | لع هکع رد هنساتعم رفاک

 8 رک رھ هسواوب ) ردکعد یکیسههبشر اکو لوا تفص شدورد یس اود كمالک وب | رز )

 رانز ندنلباو هسک یتسهقشرفاک هشایو هادا تباع ر یمالسا ناکرا هار ار ز ردلکد

 هدنو ) ودر دمالسا راهش,تیذکت تمالعرلنوب هکر ردیاریکح هنیرفک كلا عرش لها هسدفراص

 كمرتسوک زاوحو تصخر هرابهظا یرتک راعش , ےک یکیدد یدک هر هد رط هغلام دوخ

 رد هف و ڪڪ زا زا ناو راک اب هنهرپاب و سم های * تیاکح # یلاعت لب دالا روتاوا مهف
 فرح هربهو ) تدحو فر جان هدا * تشک یو تفر یھ ناملز شل و دمآ

 یعهریاههدنرخا ارز اب اش نما یرلاطخدو هءهرا؛ لب د تد>و فرح ه هرم ۵لسوت

 هروتکم رمغ "هردقم ءا نیلما هدافا یتسانعم تدحو ) طف ردلسوت فرح ره هدر هلک نالوا

 نب رخأتم نکیل ) ید را ردا راهظا ب ودا تباک هرکصن دیهرءاهییاب نیمدقنم ییاهن )رد
 هرم  داکش لواو) را تلال دل ریه مهو هم هک ار دیامض و یاکشاتبنیعر هنبرزوا س رءاه

 هنهرب اب ورس )لم اف ردقوب یک یربغ ندنلع فورح كهز ارز ) ردهللا زاحم یرلک دید
 تیحاصم قرحاب ردکعد ق قا ابح رد نول هلبا یو یبعق كاب هنهرپ J قا یتااو یشاب

 یضعبو یراو؛ دورد كل ءاح «دنامزو نکیل ) ردرهش رو مش هفوک )رد هیمال زاخناوراک )

 ردشاوا بارخ كسکا كذکو قثرا كثنطءبو یس هی مران كتنضبو ) یناردح لو هبرت

 یسبمدآ كنار ز) ردلکدادبب یرادعء هرذ ندان رانا هکر دشلوا سرد مه وش یسقایو )

 راورتاند اش هنهدلاح یکی دعس سد )راد هر وس هن روبان بورافح » دم رک و نش اطكناذنو شاسا

 تولبار ذ,کح هندن اج داد-فد نیتسا قلا تربع ندنساند ڭا هاو ) ندساسا هلو

 ترض> س ) روتاب بواوا بابیو بارخ هع تکلع لزوک روعش» ل وا هک نوس روک
 لج لعتسم نامز لوا هر هکم تن ت ندنا کرد نکا رو هدو کک یاد روب مش

 امار )ردکعد ید هج دعآردب )یک ینیدعح ندنعو ند ماش ون درصعهدنامزول) شمراقح

 قف رحاه یه ) رد کید قراثلاص رد ههبشم تفص نامارخ ) ردکعد نعّسادلوب مزب هیمال
 هرشاط هلحاج*هلفاق ندنرهش هفوک هدا ر قلبح یغااویشاب ( بیکرت لوصحم )دیک أن
 رمشار هز* مظن * یدروقوا یرلتد ولو ردا E 2 هژهزب و یدعیح

 مراوس# ) العتسافرحر * مران رهش مالغهتتیعردنوادخ #4 مرابرب زرتساوچ هنمراوسب
 هل نو کس كنرسو یک كل هزم رتسا ) هشت فرحوح )یلباقم قاب ردیلتاراوس )دیک ات فرحاب
 ششودرشا هرب رسا هد هحل عب هلن و کر كایغو ی کف كلا « را رب د لا هم رع ردکعدرتاق

 رد هيم الرا رهش مالع ) ردکعد E TR 5 فی ڪن رهاط

 بک ار ( مد ۱ (تس لوصح )ردکعد هاشداب هلل وکس كلوا ءار راد رهش (

 کد هدننلا کو تنهسوک نعپ )قوهدکو ہد اکر یک ارییعی )عهدتلا لول کس کد

 هديا وف هاشدان کد همدخ و تیعربحاص ین ملکد هدیس ی دا كعر

 "یاشا رو دوحوم مغ#* عهدازاو اس ندنروماعیج كنام د یر :ER هلو م ات یلپص صاح

Eدود وء لقلب مالاو هاب , دوجوم ط# مرا سس!یرعو دوام ع ریه  

 : 2 کیا مرادن ) ردهیمالاب و هاب هد مودم یناش رپ ) 2 كد وج وم لءقلاب او ع

 تحار هدوسآ ) مرروا مزیم )رکن فرحاو تدحو فرحاب یسقن ) ردفوصم هیناضا

 / نا اب و تاهن هدنول رس ) هلص فرحا رسد ) رکن ابو تدحو فرحا یر ) روطح و

 --_____ ع ع عدس سس سس

 ای ی تا نا فب ىو اکر ی ات ی



) ۲۱٩ ( 

 لاحهدوسآردقوب مع هل-هجورب ج زکر ه یعی) ردفوب مودعم "یناشیرپو مدوجوم مت (تیب
 هارو ضح عامزاو تاقوا یلصاح) مرو هاکلن> ارو هلکت هدوسآ ی عه) مررو | سفن لابلا هفرعو

 تیاهن رع یلصاح ) م ررک هلب روضحو افصیمرع یی ) مردلیارع هلاناب هله>ووب ورک
 نایلواانشآ هلی روح اماردندنماسفا نوبخلمررح ترب یکیاروک ذم) مر دلیا هصغو یه و
 هدامدقراءشاردراو هتکس هدنلات عارصم هکر داکدخ) شعد تودنانظ تان یک ا یلوا تس

 شبا ناف نط مکددوب قح شعد روودوا تیعر نوادخ هن هس ووا هتکس ی ردقوح

 مراوسب ) نالءف تشار هن ) رواوا هل وب یجیطقت كرلتب وب ےکو ا مولعم زالوا یراقو ندنوب

 مالغ هن) نتالعف تیعرد) نتالعف نوادخ هن) نتالعف مرابربز) نتالهفرتساوج هن) نتالمف

 مرادنم) نتالعف ودعم *ین )نال دف اشي رپ ود ) نال هفوچوم ) نتالعف مراب رهش )نتالعف
 ثالوا تپ نتالءفمرارم-ب) نتالءف یرعو هد ) نئالعف وسا مز )نت الءفیم یسفن) نتالمق
 هدوسآ مز یمیسفن ) ردو هیچ یسبقابروئلوا عیطغت لاس ظافلا نالوا عفاو هدنرا هیفاق

 شعاد هرکصت د اقنسا نحمث بو دا نظ تاپ ماس# هدیعارصموب ( م ر ارمسب یرعو

 هک لوا مولعم) ردلک د دع" یز رګ اار دف اوم هقاس ظذ یس هبفاق كتيب وب هچرک اهک يلوا نخ
 ی داوا دیةییو هدوسآ مدر و سفنرب سان ەم كعارمےم و( رع هن شمرواب نزوەنەسچك و

 نیددردشلکنوحماتفاصا هزه ەد یناشرپ)شکهدنادع اب ییاعمنبدردکعد مردادعر عر

 هرکصادنراقدز اب نوزومان ح ارش عیج یتیکرت كتب یکیاوب یلصاح ) شابوس ناشد رپ تق

 بویمهدیا قرف ندننزو یاب یعظنوب یسیضعب و) ردت لعأت راشمرپ و طاغ به نب ران«
 عسا هک درکز اب یوربماک شب ورد یا شتفک یراوسرشا * رازاب یاب ر هدرب نجزاب ین

 درءودیسرارفلجااررکناوت مدیسردوم "هلک نوچ تفرب و داهف ابا ردمدقو دینشن یربع

 رد یکر فصوراوسّرشا * یدرع ی رپ وتو عدرف ینهبام تفکو دما شذ ای شیورد
 ردطاع دره يه لعف درک و )و ؟زا تدحوفرحا و)یک ارءود ییعد) هسانعم ی هبهود

 فرح ایو)فرظ فرحاو تیحاصم فرحاب ینهب) لیان فرح هک )ردکعد نود ندندیدرک |
 لوع»مدقم مدق)ر دکعد یدوق بئاغدرفع یضاملعفداهن)ردکعد هدد شاو هل دّشردصم

 ندنرهش هفوکد وج "هل ) لص فرحاب) لل هت تادا نوج)یحمهربغنابایزدو) یک رص

 دج ر هدنا نوناځ هدیب ز هکر دیا كريب نالوایشاب ینعو)ییبنم كنافرز نیع هدنوق یوا
 بودا قاروا نوک جوا هدنا جارد شابا ان راضوحو را هکرب یلعاوردشعاب ناخ یلاعریو
 ردکءدنغرکناوت )ردکع د لدشر ارغلا عم ےاکنم یضام لعف ےدیسر ) رر دا اتصو روضصح

 قدصبنیلاب) هلص فرحاب) دیک أت تادا ارف) لوءفم تادا ار) رد راوس رشا روک ذم دارم

 (بیکر لوصح )رار د هیهود كرسب هلییوکس كاخو یم كناب ی )ر دهجارهرکناوتر منیش و
 ندرس هز نکیغوب كتعاطتسا كسردرک هدنف شا وردیا یددراوسرشار هد وردرو دم

 نیسر واوا هلئلدشو الب هک نو دو رڪ لکدضرف دوخ اکس نیسر دیا راتخا یجزوب
 نزوس ںی ورد نیسر واوا لاله ب ويم ها ا ردلو رغارپ لوب كرابموب یسصاح

 لجاهراوسرتشا لدشریا هدوج "دل هکنوح یدر وورو یدلا بوق مدفهابای بوی د

 لوصح)یش رصر غرس و) یک سعلوعفه رگ )هدحو یلکتم عرا طم لعف مرآ ) رد هثسانعم

 یہ * ت.سا رب راع و درع وا دسر ور ن رج * تسد رکراع رمدرب بش هه یععس

 یناکدر

 ایدز

 نالع افییعب اس

 2 اطال

 ناک در
 اکو یرورسدر
 یءتدر



 9 ار

 ور

 لوک ميددیگز  فصو هدنلصا رار ده هتسخ راع رد هیمال راع رس ) تدحو قرخأن

 راب ددراګ هر هتسسخ نوعتیدلوا نک هلوا رهت سک رکا یداوا مسا هب هر هتسخ هرکص هتساتعم

 لءف هلررسک كنارو كمعیفاکتسد رک ) رایدد زای وب و كلوا ییمب
 لب رسک كناز یربخ هلا دیک أت "اب تسدزب ) ادّیم راع ) ردکعد یدلغا بئاغدرفم یطام

 ہیک نو ا ت صز (تس لوصح)ردکعدیدارب دو یدلاغص باغ درم یطام

 یدلیااکب و هب رک لد هحاصندفوخ بودبا نط رولوا لیصاح یداعا هدنزوا یا كراع رب

 نالوا راو یدلوا نالوا نارک ندنتهج ینروف لد هحاص هک یداوا حابص هکنوج
 ںواغاص هتسخ نالوقروق ندنسلوارولوا عقاو قوحهداندهصقون ییع!یداریدو یدلافص

 هکو ر رت بسا اسو یا ۴# دو طو * كاواناهک اننیادنر ولوا عاصید ۱۳ دهن هاما لوطو

 قوچاسب ) ردکعد را یا فوذح یدانءادن فرح یا * درب لب ناج كنارخ هک * دناع
 هک ) ردکعد روپ رت ندندیور رد کرت فصو وراربت هبلاسب ورریت بسا ) هت هلو
 رد كاردتسا فرح هدنو هک )ردکعدیدلاق بوایرو باغ درفع یا لعق دناع ) ناب فرح

 ی رہ لوهه ناج ) باغ در یضام لعف درب ) ردکعد كشا قسغا ها كالرخ )
 ردعفاو كنا لرخ هد هس ضعءب ردكاارخ هکرد ادتمم ربخ هیاعف لجو یگرص رغ لزمعو

 لر کوب هکردشاوا عفاوقوج ج دهن هکر یا ( تب لو صحت ) هللا رغ“ فک

 قریاسغا هللاح فءض نا رمخو ناتفا كلرخو یدلاتو یدرود بوایرو وا تآ هغروب و

 یتسهگور هدور رت یدلوا مقاو قوح هیضفو نعد یدئا ناح هدصعم بودا لرم ع ط3

IESدرم هدروخ جنزو دندرک نفد # ارناتسردنتلاخرد هک سب * راشلبا  * 

 ندبلا ګر دیییکر  فصو تیژدنت ) هلص فرحرد كاخرد) نایب فرح هک ) قوچ سإ
 لدندرک ) ردنوه ره هی ینأت عارصم لوعفم تادا ارو ) عج تادا نونو فلا ) هنسانع»
 ادیمو ردیییکوت فصو هدروخ جز ل فرح واو ( یسنات نفدو لوا لوععه ناتسرد"

 عقاوهرک قوح ) تان لوصح )ردکعد یدلوا ادم ريح باغ درم یطام ۳ لعف در (

 ناهکان ینعب رایدلبا نفد هک اخ بواک لیجایر هسوک نالوا تسردنت لاسو خاص هک شاوا

 هسوک نیب دیدش مز بو هرابو رایدلبا علست هکاخ بواواو بولک یلجا نکیا لاسو خاص
 ناماندنوم نوراک لجا هیهسوک نالوا دیما ات ندنایح بواوا حورح عب یدلتروف بویلوا

 در ۲ بلط یهاشداب رار یدام *٭* تناکح * ىلاعن هللا ناب یدلت رود تویلوا ی يل بولو

 ERE هدابز نم قحرد دافتعا ۹2 موش فضا مروح یوراد هک دیشیدا داع

 لیلعت فرحات) تدحوفرحاب ینوراد)ناب فرح هک # درک ودروګ دوب لتاقیوراد

 هاشداب ر ید اعر (بیکرت لوصع) هبامز تادا دوب ) هاب لتاق یوراد ) ین تادا رکق)
 لکا نور نیو رادرب هکیدلیا رکذد اع ملالوا فرشم اود نوسلک ی ہد یدانا باط

 هیسلبا هدابز یندافقتعا هدم هج مب هک هلوا عالوا ف عض ات عہد ا سو تبرشرپ ابو عهدا

 دهاز ندکحر ڪڪ نب یصاح هلبا هدانز E اکب هاش دان هک دناش اکا هل ول نعل

 ویدوراد لوا گز ردبا تباور ) هلوا هرزوا نظنسح هل> الص لا 9 لایخ ضان رمو
 ×٭دعطف * یدلوا اله یکیکیدیب نامه شبا E هو لتاق رهز رکم یکیدلیا لوانن
 ردهک س ؟نآ یریدقت هکن 1* زا وعح ا رپ تس وپ *: رغم دمه سم دد هتسد نوچ هک نآ

 حذو هلم هاب هت ) هشت تادا نوج ) یدلاق هک نآ ) هلیش رط لاصباو نو
 هسک نار هوش شم دید )ر دیت ف باح دا رع ن هکیل ردکع د قتسفردتغل هللا رم کو

 ( ردەجار )



CAD 
 ڪصڪصڪص۽ص۽ڪ۽‹ حجه اه ی

 نطردہلق لعف دا ممهدنو ندندید ) هلاط> یاش شود شد دید)هد ریه ضعي ) ردءجار

 تو )رربد هنگ اراک ق و قو 9 کال ءاو یی نفم ) ردکعد به همه ) هثسائعم

 هدنولدو )رد دارم قیق هدنو) یررید هنغوبق كلون بارهو هنسارد تان اویح هل كمع ءاب

 (تس لوصح) رد هانم نغوصزام ) هشت تادا وعم* ) هنسانع شعا ردهامز تادا

 كغدنف هجرب دقت ینبداواعاصیم !كغتفاربز مدلبا نظم به نک قتسف 4 قشر لوا

 اک هلااح ح الصىو دا نظر و مەم د طا بوش ھن رهاظ عب هجر دقت یییداوا عاصر دریک يا

 هدنگا شعا ققو رشف هدننسوایرب یر ا هکلب ش شعا لک د هلا لوامداوادعتعم

 تشد * قواحردیورنااسراب# سش ؛اتروصیروفرب یحیی ندد ۳ زا شوعوب ینهنسن چ

 قوا رد ) هبا تفاضا هور ) ردکعد رادیاع رداسراب عج و راب * زان دننک یی هل.

 ناناسراب(تبلوصح) هلصفر>رب) هلبقرب ) هقرا تشو ) رددیقم هور ) هلص فرح رد

 ر دهازوزد اع نالوا هناجقولخحم یهجوو یزو نهد شلوا عقاو ءبخ یتا عارصمو ادتبم
 ضرعم ندّهح هک باق ارز رد هدمکحوب رانا ییصاح ررواةزاءبور و اک, ند 4 شیراقرا
 ردمبا هل بااق هدنادابع یلصاح رد هدنمکح شلوا نادرکو ر ند هل.ق ید بااق هلوا

 لیلعت تادا نوح * دنا دنادخ رڪ * رک داب * دناوخ شب وخ یادخهدن نوح 3 تس #

 یوم مدقم هیمال شل و> یادخ ( ردکعد هیلبا توعد باغ درم عراض» لوق یو (

 رق رج ) دناژ فرحاب رگ ناب فرح هک ) ردکع.د كرک ب ئاق درفم ع راضم لعف دباب )
 نج و) ی رسحلوعفمادخ)ردکعد هیأب هدنوب باغ درهم لیقتسم قد لعفدنادن ) رد هتسانعم
 هل یدوبم كن دنک یتترمضح یاعت یادخ لوق هکنوج ( تب لوصح) یی رص رب

 هیاوساموهیاب یب یر غندنتر حاد خ هکر داوا نالوا راوارسو قبالو نالوا كركه دردعرو
 فاع دیکر رھ ظنیبدردهدش لوءفمو رد ربع ع>ار هنادخ یلعاف كدناوخ هیعا دن . لکوک

 ESE سا نو دن دز ناو نيمڙ ردار یاو راک * تراکح ۴ شلیوس

 هال و نامر نانو نیمز * 2 هداف دندروآ عینش لوسر و ادخو دندرک یرازو

 ۷ راپعارح یتاوراکرب « دنتکلع نانو ( بیک ت لوصح ) رد هتسانع» ناغفو دابرف هليا هیلصا یاب
 ASE رلبدلبا ناغفو دابرفو و هفناط ناکرزاب رلیدتلىا لامو تمعذ ناباب یودحییوراب دروا

 یدمر و هدناف نکیل رلیدلیا زا بوراولپ قوج هب رایدرونک حبش هرایمارخ یلوسرو ادخو
 مع 0 ET ۵ IS ع هج * ناور هرند زد دشزو رد وج * تاب #

 یلناج هرق یب کرب فصو ناور هرم ) هبا ناور هرت دزد ) هسانع» بلاغو رفظع هلبرمسک

 هیمال ناو راک برک ) رد هنسانعم یرغوا یلناج هرق راربد هب یناسنا حور ناور ارز) ردکعد

 بلاعو رفظ« یرغوا لد نیکتسو جز یب ی دزد هرق یناج هک نوج ( تاب لوصح )
 لا تصرف لصاح رکحاوربهنو راو یه یفرتوط مغ هن ندنس رازو رک كناوراک یداوا

 راها یرازو عرضتو ناغفو دان رف هرک ك٠ رکصن دقدلوب رفط ههد رح لام بورپ و

 هتسانهموریش رد ییکرت فصو ی۶ا ردور هربت عج ناوردرمت )رارلیا تجسم بولوا 9

 نآ ورو ردذرظ هربت هک شعد بودا لفن یاوق كنربغ هرکصندنول و شکا ناور هرم نیید
 ۲ ییعدیس نادز 1 :

 لعدسناذر a ی یر د ردتسا هدنور هک یدزد یھ د ور یکن اور ن نفر رد 4ھ هه توص

J)ها.تشا هدنغدلوا دساف لی و صا لَ  AE
 چ یدلوا رفطم نوح ییسان na كلوا 

 یرورسدر

 زا کدو نایع نارد ےکحنامقل * شایوس قالو نید یرغواوکارق یناحو قلالو اج

 هک دنراد تس دام لامزا قرط هک دشاب یوکب نا اب تظعومو تمکحزادنح لکت هاکتفک ن 1 را اور آک

 ) ٥ ( ) س (



۲۲۴ ( 
 ي ستم سم سس ڪڪ

 * نتنک ناشیااپ تہکح کدُاب خب رد تفک نام ددرک عباض تمد نیدذچ هک دشاب غب رد
 ردکعد یهشیا هتسانعم یی رداعاف تاداناب و ) شيا راکردنابراک لیصاناوراک ن اینا وراک )

 ناب راک التم )ر دل معتم هد هیات هد ها واو ندتهح یتدداوا لداتو یجاوت هدد كواو هلاب)

 ردصع تطغو» )مج تادا نونو فااو)ت..ا ف رحا و ) رارد یآرسناوراکو) یآرس

 ردکعد را هکچ لادنراد تسد) ردکدرادقمر تدحو فرح اب یفرط ) ردکعد ظعوردییم
 هراذوب یدید هام" یسی رب كرااوراک شا هدنسارا نآوراک لوا مکحنام# (.ریکر ت لوصحم)
 ن رادعءر یعورکح لا ند زام راد-تمر هک هوا هلب وع هلک هنر ند هظعومو تمکح

 اریزردکع در هدا كرت عب را هئوط لارد_کعد ضب هرزوایزو فرش یفرط) راءرب وهز هب
 هيأ اق امرا دقھرب قجالوا هامرمسهدزملاو هلوا عیاضهر, ناکیارلامو تم" ردق وکر دفیح

 هک رانا ری توس هرانو ارب ز كاباوس تانعومو تیکح هلک ہرا اظ هل وب ردح یدید نامه

 * كنز لقیصیوزادرب ناوت * درو هزابروم هک ار نهآ* هعطق *راهدیا تجرم هرس ںوا وار اتم
 رومد هلا روم ) تفص طدار فرح هک ) لوه تادا ارو ) تدحو فرحا و )رومد نهآ

 لعیف لفیص)تبحاصم فرحاب) وژا)رد هنسانهءردصم در در ناوتن) زرد هتسابو ه درو

 كذاتویعف لداص رولکلعص یردصم نداره رربد هداتسایبع>| ساپ هرزوا یزو

 كب رع ءاز كنز) تلایعجآساب ند تلآ مسا هلفصم هل رسک كلداصرواک هدلاقص هلئوس
 ( تیب لوصح ) رادوقوا هلیم ء از نودیا فرا یضءب ورد هتسانعم ساب هل_ےکف

 نیسهدام كنا ساب ارز زالوا كمردک هل بس لقرص ساب كلا هلوا شع هلا روم هکن روعدر

 هر کلوا رداباق هغلوا یس انعم یکیا كل هل اروم هدول )ردشلا افا نرهوجو داذأ

 یسضعب امارد هر و ڪڪ هش وز اب كرلتهل صعبرب رقنوت E صصخ الب نیلبا صرصخ

 هکعرب و الج بوحا لقرصینا هک هيلا تلد كاد یروهد هکر رد هساپ لوش هزایروم هکیدید

 عالم هد هنمالک كش ترضح رولوا شاوا یناف یرهوجودساف یس هدام ارز هیلوارداق
 * كسر د نینهآ حی دورا * ءو نتنکد وس هح لد ديس * ردساب قلطم كنزاما ردوب

 یلناج هرف ب ورد ناور هربن تباس ردکعد یلاکوک ءرق یپکرت فصو لد هیس ) هلص فرحاب
 فرحاب نینهآ )دا نینهآ ج رد-تفاضا هنو وقم لرد صہظءو نەك ) یک یکیدایادارم

 هی هسوک یلاکوک هرق ( تیبلوصحم) شاط كنس) هلص فرح رد) دیک ات فرح نونو تد
 لیلعت یی یا عارم ےم) نمرب و هداف حدر رب و هدناف هل كاب وس نی زوس نهصنو ظعو

 دن وصف هرللاظ هلب وب نعي ن مرڪ هشاط ج٣ رو هد ارز ردویپ بودیارکذ هلقب رط
 * هعطق * ردقوب یاغحا قلوا رب ًاتم بول واریذپ دنپ یلصاح ردتقاق جرود هشاط كلبا

 فرظ فرح ا ## دنا درکب ال نیکس»هرطاخ ربح 9 ۷۴ با رد نا کس تمالحراکزو رب

 نالوا رطأخ روسکمو هتسلند رده تادا نونو کلا ناکتسکش ) هیمال تمالسراکز ور )
 ردکع د هلا كرادنو هلکا با اش درفم را لعف بابر د) ردیلوعفم مدقءكاابرد) رددا معارقف

 یوکس کا اب و یصف كوج ربج ) لسیاعت فرح هک ) ردب اب رد ناکتسکش لاح ی ردة

 رد هناوعم رد ص ءم تغاضا هرطاخ) راربد هربج هشن را هتک كيسلواور دکملکیس یناصرب

 لبقتسم لصفدنا درک ) دیک ان فرح اب)ردیلوعفع مدسقم كدلا درکب الب ) دیمال هنیکسمو)
 | تن( تاب لوصح) ردو دەت تادا نونو فلا ) ردکعدرردنود ندندیا درک باغ درفم

 بویلقو یزارطاخر سکه ناد وردو لدا ء:دنکش یارهفهدنامز تیهافرو تمالسوتفاعو

 نیکسع ار ز هلبایل م رارطاخ هلت کز هقدصو ناسحا یی هلبا كرادنو دقفت نولو و

  ( Eدرتفو (

 یعدیسنادر



(r ) 

 رو زب رکنس ۳ هدب * یرج نیک بلط یرا 5 نزا لاسوح * ردا عفدیتایلب ت ودنآ

 یریج) ناغفو دابرف یراز) تبحاضم فرحابو) یبلید لئاس) لیلءت فرحوج * دناتسب
 تیحاص«فرحا) لاطرمس ردکعدالاوهنرکو) بطاشدرفء یا هان ) تدحو فرحان

 تاغ درة ع رانضع لعق دناهتف ) هلحوک یا رد <درهذو تردقو تو هدول ر وز (

 راو هلا هل هتسوا هثسفرپ لغات رازو عرضت ندتسلئاس هکاوح ) تاب لوصح ) ردکعدرولآ

 هلجوک نعد هار وز ندنسماظ كسردیا تشک بویر والاو نکا ( رهتالف لئاسااماو )

 نیدلا سکس لحا حشا رم هک نادنج * تیاکح * یک ینیدلا ندنةلخ ناو راکروک ذمرولا

 ماش ناوفنع 0 درک تراشا تا عو تولح و یدومرف جات رب یزوح ی ج رفلا وا

 ردکع داکبا رع) ردکعد هکر دتاوا هک ن ادنح * یک یدماداب مش نے ا نوچ ی

 تدنکرفلاوبا ( بقل نيدلا نس ( یداوا ماغدا یدا للحا یلصا هلم ال دن دی لحا (

 و )ردتفا طا هل وهم لرد م چو 7)7 هلص فرحاب كر تفەض یزو> یر

 ررومهدناتسول میش ترمضح هک رار د هنزاواهدن وکو هدنناوخو هنزاوازاس هدرارب یک ك نو

 هدنو هکر دمولعم ههاد لا (روشویراد قشعرک |! تسعاع»)(دونس مسزا اوآک ف رطمه(تس)

 عاعس یتسانعم( یتفرکرب یض> تطااختو عاعهزا سب ) لم [فردشهروب عام“ هندن زاوا

 شا 9 دا دک ها یهفر لرل. وص هدو یاس هکیداوا مول مرتد مدر كا

 شعار زا اوا لصاو هن دارم كن دّوع یجند ردزوتوا كرار الا هس هکر دءولعم یدعا

 یدرولکبناف یدعآبلاغ)اکبا رم ) ردکءدیلوا تالنکد یالغکب بایش) هتسانعم لواناوفنع)

 زدرا هیعال یب عیار فالخ ) هلص فرح اب فال ) ہرور لاب راج ان ) هیاکح فرح )
 ردب رات رطح یزوج نادایم ) رد-کعد یجدیا هن رت ندا لیعفترذلعاف مسا یب یعر)
 دیک انفرحرب یظح) ردطالتخا هلةلخ دارم ندنطااخ ) هیاک> فرحان مدردیکی تقرب )

 یز وج نیا مظعا میش اکب هکر داوا ( بیکرت لوص# ) هب اکح فرح اب مدرتوط یقتفرک )
 تواخ د یدررود کر: عاعس) شعایس زم تش ترمضح هدنامز لوا هکی راتربطح ,
 یاضتتهمسوهواوهو) یدرواک بلاغیکلهزاتعب لوا كعلناوج) یدردیا تراشا هتارعو

 دهفالخ آر كند ی هرورضلاب ) یدرولوا بلاط یرطاخیوزراو یاو>ا نالواسفن
 یدن و حدن كلش هکنوح) مدرولا ظح ندطالتخاو عا دمدردیک ندنلرعو تولخ

 زل اب نالوا هدنرخآوا كلءفا روک ذم ) مدربد مدراکا نتحصل هکنوچ یعپ ) یدروساک همدا

 *ار تسددنافرپ دنیشناماب رایضاق * تدب * یداوا تراشا هی رپ ره هکتنردنوج| هیاکح
 ندرکا را ) ردیاوعم تلاد روس یتفک تو ول * ارتسم درادروذ»م درو رک بسا

 یدراصراق لا ردربعصمجار ب یاق هدان یلبعاف بئاعدرفم عراصملعف دناشفرپ )ردفقع

 راثایا طذغرلنبد كمکلس لاررتوط یلوصا لاهکلاب زاسو هدن وکو هدنناوخ هکتن رد کید

 هدا ندقوشو قوذ هسوا لخاد هزم با قعر هسر وتوا هلءزب یضاق ( تیب لوص# )
 یراتسم هسرجا هداب رک !بسنحم ) یدرواوا كنر مهو لاح مه هلءزب ییصاح ) یدراصاق لا
 لوا ع ارصم عار ءو ) نمهدیا ارجا یعرش ماکحا هلغاوا شوت هداب یدنک عی )ر و طرو ذعم
 رملدو سا مزا رکا یز وج نیا ترضح ییعب ) ردعقاو هدلشعو هدایلعت ماعم تا

 طظٌ> یناجو للام تاکزو هقدص ینعب رایادر ییالب كاباربج بود ایل یب رارطاخ كربقفو

 ید رواوا ساج مهو كن رحه هلءز بولوا ساج لخاد یدیلی و ید روک ینساقصو قور

 یو اکو یرورس در

 یو یناکدر



 یو اكدر

 ادرج حارس در

 کاکو یر ورسدر

(T4 ( 

 هنسح هدا هجر دعت ييیدساوا ندسان عروا بسنحم هکت هدد-دادهازو عروتم هکر دقنره

 ینعاقهدنماشمتالوا عارصم * یدرتوط روذعم یراشو یهسلوا شو هداب بولوالخاد

 ندعاع» * شع رارملس ید ارم ندناشفا تسد رل:دد یدردنا عاس" نعي ) یدرکلس لا

 عح یبشان * 2 یېساګ رل د رد هنسا وم یسایوص هدا وب بسن )ردتف جد

 فرح ا یش ) هنسانعم یلاردنوچا تبا ء اهتناات ٭ مدید یب رطم ناردو مدیسرب یوق

 عاعس (بیکر لوصحم) تدحو فرحا یوق ) ساج عمح ) هلص فرحاپ عم! ) تدحو
 هل وب كد هب هک لوا یتعب ) مدشرپا هنسلحت كموفربوک كد هی دهکرب مرولا ظ> ند هطااختو

 ریپ وک# تیب *یبک یغیدرویبهدنی روک ذم مدروکبرطمربهدنس هنروا كءوق لواو) مدردیا

 یکم كارر ) كديارد كسديشدا بول وارضاح عل )رد کد ددا و دارد بطاخحم

 هاج ( هلن وکس كنارو یک لابع )رد قرع هدبرع هکرد هس انعم ربط هلیمگ فاکو

 كم فاك داسک )ردعف او دی کت فرح هدنو ییدلسکیم ) زد هایم و هیمالیتفاضا
 بلاع درفم ع راضم لف ندنر دصم ندیلسک هلل مسکو ی كنيسو ) هلب مسکو ی

 زاس هجز) رلیدلیا اطخ راندا رببعت هل هطق ) یک قمرق كلاب و بیاالثم ) ردکعدزرفو رزوا

 رد هیمال یفاضا هزاس ) را رد هلازاناکار هدنزاس هک یس هراب زونولایو كکأ و چای رلق دلاح

 تادارتو) رد کید یا هلیهرواو سوخ ) ین فیصوت تاداا ردعج ار هب رطم ربط نیش)

 شحومو د یداوا ااه دسوکرب یعل)رد را هیمالردیل مهزاوا) ردکعد لرشوخانرد لص

 رد ءانب هرکا هطقو )ی دارتدب ورت هک ناج یس ادص كب رطع لوا ن دنسادص كمرب و ربخ

 روک ذم ( تیپ لوص# ) ر رو ر هناک دم هنب ربخیسولوا كنساب اب هکر دراوفلخ ان هعنالاو
 ینرمطناج هک كدبار د كسدیشدا ین: زاسهجز كيرطم روک ذمرکا ر روب هدنصوصخ كبرطم
 ندنزاوا ینولوارذب یزاواو ) یدیا لومو جک دبترم لوش یسهجز كن زا سرزواورر

 ندعبطلوبقوروفنم هبنرم لاک یکله دن وکو یکلهدنزا س یلصاح)یدیا ش>ومو شوخان ځد

 شوک ردو زا ناف رحتشکنا یبهاک #*ردییلبا همت رلناز اب هشت ھن رب هجژیدبار ود هدا ز

 یتزاوا زاس انو ینب زاسهجز کب رطع روکذم ( بیک رت لوصحم ) * شوءاخ هک بارب یهاکو
 یدیاهدنماود لواشوماخ یهاکو ( یذیآ هدنفاوق یرلةمرب كاع لها یهاک ود هيجشسلا

 نغم تناو# هبیطا یناغالاتوصلاحاهد * تد ¥ یدرارابا تراشا وید هلا توکسلبصاح)

 رواکن اخه یر د صم ندنباببرض یا فو جا لو عمل ین۰ عراضم لعف جاهب# بیطت تکسنآ
 رد اجورد جاهد یلع اف ما عاق لب رو ر حرج فرح یلا) هنسانعم تبغرو لیم لب هکف كاب و كناه
 یفاضا هب یناغار د هنسانهزاوآهلباواو نوکسو یک ك داص توص )هلو ادنسم هنر دصم یدنکه ک
 یناما) هللاا د دش تو هلنوکس كایغو یعص كن ەز ھر دء.ج كن هن غا ندعو ج یاهم یت اغا )رد هرم ال

 فااونیغرسک رد هنسانهمانعه.نغاو)راربد هدارعو هب وزرا هینمایک تی دلوا یعج كن هما

 ریو قلعتم هنلعف جاه ليلو فرح مالهبطا) رارید دورس هج راف هک هنسانهرباهلادو دع
 الع لصفنم ع وذ رعرعص تنا لاح فرح واو تناو )را دزالاطخرلنازاناهبطا)ر دعجار هلو ص رک ذم

 طفاس هللالعا یلمفلا مالا دیمربخ عوفر ماری دقت بطاخ رک ذم دره لعاف مسا نغم )اد تیم ع وذ رم
 هیج طرشءارج بطاط د رفم عراضم لعف بیطق)طرشلءف تکس)طرش فر>نا)ردشلوا
 هدب ص ءاو هک نون شود بطل هد هح“ صعب )رد نفع تفص ع وفم الع ندیارعا هیطرش

 تبفرولیم هنو را نغم ( تی لوصح )رولوا توکسنالوار دم لع ا هلت يغ یاب شود بیطو)

 ( رووا )



( ۲۲۵ ( 

 سو۰ كوكس ك ذيات وکس یلصاح نیسطهدایز كسلوا تکاس رکا نسینفم هدنسکوو ن لاح
 ردتف رواواب .ط كوكس د وخ ان زرولوا لاک وخ بو وا تب طز ر سان ا توکس دوخاب رگ هشوب

 درفملیقتسم ند ل عف دنیدن * یک “رد مدهک نتفر تفو رکم۷ یشوخ افا کود سکه ین کک

 توصو هيغل وب عام" باطخ ربعءان نعاعس ) تدحژ فرحان نیمکا) ردکع د نعروک باغ
 تادا رکم ) ردکعد کالا هلا ردص«یاو هلیګ“ر واوو هژباهحص مور هداخیسوخ ) رد هنسانع

 درفءع راضملءف یْنکر دیک ً:فرحرد سفنمد) ردکعدیقو كمك هیءال نتفر توو )لانذسا

 هکر دقو قوذر هدکز اوآ ءزاس لس عير مر وک ال اهدکعاع" لس هتک (تش لوصح) بطاخحم

 لاح نیس هیلبا توکس یی نیس هکج كف هک هدنتفو کوک رکمهیلا بیک افص همتا

 زاسانوندکز اسرآومهان كنس اریز رووا رورمسم سکر ه نیس هیلبا E بودیک ندساح
 ا ) رديه دهداز یند داوا هنسانءءزاوآو توص عا“ هدو رارولوا صالخندکز اوا

 هل کف كناخیشوخ )شع ناب ییاذهو رلندیاذخا هنسانعكت]عاقسا و هنسانمیصقر اتوش
 یناکو ید ر تومییسانعم نت تقو ) شع رللکد هاک 1 ند هم مور راند نوڪ وا هبفاق هب ینک رونقوا
 اکو ید و زاسان زاوا دزاسان لوا هکر د راو تاالد هد و شابا توف ییساتعم كس نیاباذخا هنسانعم

 ییعدر یاحلرا زاسان ارز ھن کیدکد 4 الب هکد بولوا رورف 2ه هنت وص یری ندنغیدلوا رآوهانو

 یول كم وح ص حراش ےفکارادخدک#٭یارمس غور نآ دمآزاوآ ردنوج#* یونثم# رعئاصوا ندعم ربعیح هکر دهل ون

 نکل ردهنلوب عع یکیدرو || ردیپیکرتفصویارسطبرب)هنسام اب رد هلص فرحرد ) لیلءت فرح نوچ*یادخر هرزا
 یتدیسانعم كمو>ر رومشمامارر,د هزوبق هلبر هم كلاب کیا طر, ) هیالریاهجابو هلاح زوبق حب یباریا هلز وق
 لوا اریز مردیانظ ردنیکنر || فاکادخدک ) ردیاد رلیاتسور هلع ردتغا هل مسکو یی كنیسیارس ) ردع كنا ءاي
 قلخ هخدلوا توف زاسان | یزوبق لو نوج (تیب لو صحم) صیصخت تاد ارهب) هنسانع» هناخ بحاصیساوا هلی كبرع
 نم هلئروق ندنهب رک زا ام هلا مدد هن اوا یداشاب هکایا تاله دن اوخ نع یدلشاب هغارا ههناز ۵ نعل یدک هزاوا

 هس هک ندساحمر ردننره كابو یرسک كناز قز * مور نورا یاش ڈک مردراب * مودات نک شوت رد مز * نوجا

 یتدرهساتروق رل لوا هدنا
 كٽفر تفد هدا ندن ول

 محو وبرد مرد )ف طعفرحاب لیلعدفرح ات ) رد دم هشوک هدانعم مه دزد هءویژ 9

 ردهدح و ملک حرا صم ل ءم هد مور )لیلعت فرح اتر د هنس اندم لص م بو ص: ەر عد E ہر ےلکتمریعک

e:بولوا رغاص میک ان یوق نعپ هلبا هوب ژ هلو ن وا هللا ا  | 
 مدیک هرشاط ےکاتچآ ییوہقاکبا رد ارغاص هریک هوب هغلوق ارز مع دشیاینزاوا زاسانوب

 مهر وک هنیزاسانیارمم طدرب روک ذم مہ کات مدرو نی٤ هنس او اود هلا نیر, كشیایکیاوب نعد

 * مدروا زور هدهام نیدنه یشو مدر 19 تقاوم ناراب رطاخ ساب هل ای * مهدیشاا هو

 تدحوفرحا یش ) هیعال هناراو ) هاوعذم ردصمی ذاضأ هرطاخ ر دهنسا نعم ظةح ساب

 ها کل وانو ر طاخ كناراب مالک ی صاح((بٍ کر لوصحم) هل ص فرح ابزورب )ممه فرحابو
 نذوم* ةعط# مدرفچ هاب دک نعل مدروت که لوک هلته هو تج ز هڪ یەک و مدلیا تقفاوم

 مد هغ دل وا هنسائعم تود

 باطل زدن رق ینکرد

 و ن داش
 كنفاضم ی ز ارد نالوا

 نوعا نزو ترورمض هنرخآ
 هد ور اق و ید ر ولک اب رپ

 نکیشعا ت ر اشا هدتهاه

 نالیژاب ندنس دەلو دخ 51

 هرم س ويل زا هد ر ھ

 یجد ه دنس هیس شا زاب

 حایصو دیع ؟رنو داره ندکناب * ETE هک دناد یمن * تشادر ماکت ھی كلاب

 ید ىدردلاقزمستقو ینابنذوم( تس لوصح )یدوفوا ەل یدردلاق تشادر ) ردیناذا

 ناک ؛هزابش *یزارد ٭ ردش تعاسو نامز ردع ندههآ هکرلب یدوقوا ستفو قاذا

 ناکزم )هیمال تفاضا هبش)ر دص مفرح ایزارد* تس شکن مش جرد باوخ مدکب هک * سرب نه
 عباطال (رصتف ) ق لوكس كلارو یعص كم یاب سر ) شع ا شایع بی رغ یب یسراف نویدرد هم 2 م ديعال نم

 یرورسدر ارد هسانعم تعاسو سفن مد) ل لەت فرح هک ) هثسان مهار لاو سر دکعدروص بطاح د رف هرما لعق

 ( س) ( ۰۷ )

 ردشعا تباصا هسیا هلل و



ID. 

 ردکعد شمام نکحاو شالوا باغ درتهیضامین ۳ ) ردکعدوهوا ناوخ )

 ینهانوزوا هک نحب )ها لاّوسندمکیر 9 یتفلنوزوا كالا( تب لوضع ) هرزوالاتشا
 هموزوک سفنرب اریز )روا یا ماكر مب هکلب ر وتا هد زان رمس لد هح( ءص هکرولب ه نوء

 نادادماب#ر دش روک وقبوامزوک یبصاح )ردشعالوطوش وا هدمزوک نعد ) ردشمرکوقب وا

 E is شراک ردو مداهف یتفه شاو دار کزا ا راتتدو رمزا را دز ر یک

 هتفهذو دندر ک لج نملهع تفخرو دندد تداع فال روا ق> ردنم تداراناراب ےک

 تک رح نا هک ز اغا ند رڪ تءالمو در ؟زازد ضرع ناز ناش زا یکیدندیدنخ یم

TENS HIS 2 EELسرع همه رد هک ید اد ى رط« نیذع عاش 2  

 فرحاب )ردکعد هترا دادمابو نادادماب 2 ی رد تضاد 5 یه
 هلعهر كربت هتسانعم هد هو هفح رد ردصء ندنباب لعفت كربت ) هیماللرت مکح ) تبحاص»
 هک ها وا م ولعم ) ردکعد قش وق رک تولا راشد ) دبلد راتسد )ردکعد هل واساو

 سد ) رواوا ندزب یرلقاشوفكرلنا ارز ) راغی ەن غش وة هدا هره ی ددل یسار عف كم و كبرع

 مدرقیچ یراتبد ندعو هسک بویلب ییانعموب سپ ) رد هروکه یا: ءهوب تب درو رکزا راند ا یفاکدر
 فلاخم هر هفت عج نیابا دارا هلباتدحو ءان یراثدو راتسد )شابا ولس هتم فالخ نیرد ی۶ در

 ردب رطهر وک ذم و لاخ هایم یرغ ندنکیدلنا دارا

 هک الخ كنداعه, هال نداعیالح ) هلصفرحر ) ردتفاضا هالعاو لرد صه نم تدارا ۱

 هنفهوم در هس ضع )رد همال تفاضاهنءو)ردتفاضا هنلع اف لر دصمهلهعتفخ) ردکعد

 ندزاغا هاب ضرمت نابز ) رایدشلوک بو نهب لقت رط هیفخ یە ) ردع“ ود دندب دنګ
 هزا دن درخ ) ردیتفاضا هلو هةم العاق مسا لاحبسانم )نایب فرح هک )ر درد« د رکر ب هرکص

 ندنک رح نا حاشم هقرخر) شش ودیر ثب رب لاس هد ویمن ضع! رد هيهال تفاضا

 تدح و فرحا یبرطم ) ىح رص ربغ نین و ) ردیح رمعلوعفم مدقم كند ادو رداد
 هب رطءیدعرام تفص طدار ف رح ۳۹ ) ردکعد كد ر و بطاخم دروم یصام لعف ید اد)

 هضارف ) جوا ینعب هبآ فک ) رد هیسان»ء ها هلرعف لاارو یرمسک كالاد مرد ) ردنفص

 ردکرتشم ظفا هلی دبدشآ كنافو ىح کالاد فد ) رربدر ز *زب ز راف یسهدرخ نوتلا

 هل رم کح كنارو هلن وکس كو ی كالاد را رد ی رعد ہیک ر )هدد چ هل رع

 ندا هلرسر هیدهو هفحن نعي هلرکح كرېت یسهنریا كن شک لوا ( بیکرت ا (

 وجو مدجوفی ا : مدلیاراتکرد یاو مدوق ەئ کوا نغم بورق ج یراثب د نزیعش شوو ویراتسد

 نک هدنا هلب ول ید د )رل در وک دف الخ كعداع هدنفح نفع یگدارائب نارا ( مدلیار €

 ۳ لو اعع تروج یاضوا ویو ۳4 غم زاسان نیل وب اصوصخ ) مدیا لکد

 نەطو ضرعت اکب ندناراب یسیرب سد )رابدشاوک هلاحوت هل. رط هیفخ نعل ) هڪ رکو

 هک ید_لشاب هکنانا ی تمالعو موا نب جد یدلیا ضازعا اک یلیصاح ) ی رم ییاز

 هک درو هب رطهر نیلجوب ىس هقر 2 اشم )كدا بسانم هئلاحو یار القع یک رحول

 یی هضار ةرو ردشمالوا الامه هارب ییعب )رد هال وا هخارپ هدئحواو هدنلا هدنرع عیج

 هیحرب دنحواو هنلا تودنا طفح ندنا هو یلصاح ردث# روک هدنفد یعاووا نوتلارب ۰

 كرام كش نرمطح )رد زاحم یندد روب اشم : هق رخ هراتسد ردلکد شه ر و

 ا قحرد )شم رزاب ندساب نازاب هکرب هدنل وا ربت يکعت OS ۶۱ یقیدلوا هدنشاب
۱ 

 | و

 ۳ عیب لب ]0 07 حنا شکر اب u ك آ هلباوا نازان نآ ىح ردە را

 ( .ردعس )



6۲۲۲ ( 
 ي ج ج ج ج ج

 ۳۳ ترطء as EE * یار ن زارود

 یل ديس ادر : ترط» نوه! دلوارورسع ند ه دن وکو هد زاس اس ۳ و یح ردنوس ندشاب لاعفا

 یرو رمو اسا ثوم كراسر دکعد لتوف هنج) رد دار ود یربدقتر ود ( تدحو فرح ا ) رایدید

 ی ددللوا كرت نوجا نزو تر و رض ردتفص طدار فرح هک )رد سک هک ی ردقت سک )
 فرحرد ) ردکءد شوک ىق ندیطام هدیدن )رد کعد هرک ییاراب ود) یدلاق سکو

 زر دج وح هد عید هکر د هضزنعم لح یارسهتسج نزارود) هدررب یاجكب رد )فرظ

 رابمو نوسلوا غار :ا ترط رب ( تب لوصح ) شلیا ض ارعا هن فوصو» هلفص

 شراب ودسک ) رد هیلع ءاعد تبسا هب رطهو) ردهل ءاعدتمسذ هیارس همزن مو قا

 هدافحرب یا و نیلع 1و دهجار هب رطء نیشو ) رد کعد هر ؟ کیا راب ود

 ید رب نیاکید ینآ هرکر هک ردراوهالو زاسان هلل وش نعد ) ردش مر وک هرکی کیا هدسلحرب و
 هذو ذحم ی ادام ترطم رب رقنوب زکر وک هد رپ رپ هرک کتا س ) زغارغوا ها

 هدایلدت ماقم هکاهوشح ینا عارصم هکردزاجو رد هجربدقت ینیدلوا تفص عارصهوربخ
 هل:هصوب یی دروب لول ندندناح ضّرهروک ذ م یناباوب میش ترمطح هاوا مواعم )رب دف هلوا

 شکناپ نوچتسار * رسا كیدرولک مزال ندن كلبا لیتو میظعتردقوب نسهزاسانرپ فصتم
 نوچ) ههبشوكشیب نعي ك جرکت سار * تساخرب ندبرب یوءار قاخ * تساخرب نهدزا
 زدکعدیداوا رداص هد ید اقتساخرب) رد هنس انعم ز اوا هلم فاک كناب ) لیلعت تادا

 ندنرغایزاوا هکنوج كشی ( تدلوصحم) ردکءد كقلخ صیصخت فرحارار قاخ)
 هد از یتوص یدرپ روا نعد یدّملاق ی وم هدنن د كالع لها ندد كقلخ یدلوا رداص

 یو یر ورمدر كتسار) یدراقلاق ینعد هنواوار دن هاکح ءار هدرر یک كلوب کز دا ندیدلوا چ زم

 قاکدر یو» یربدعنو یک یر ÇÎ > ىق سد ندرغوار و راشم یو س قسم دد متتسم ن ا

 دو لوهز ناوا رک * طلا دیدعت بد رگ ا كت نیدرد تساخر تسار ند ر

 هدرارب یک كنوب ك او او ) ردشوق لطم عر ٭ د ردبدوخ قاحودرام رغم # دب رب وآ

 بآد كن رهشزاریش لوا ندشاعم د شا رق هک هلوا مولع) ق !طراح یە ردکشوک
Eااا اع كت رکشوکه گاو  eشعارا ردا عضو بودا سار سوقرر ندع  

 ینرلب مغو نیهاشو سواطو یرموقور "وک ی رکو ا لشد ی ۲و یطوط لای گ

 ررب هب را رغاو شع را ردا شغوقیب راجا تعي شع را ردا فی و نجا كناغرموب و
 قائصا ندرانو نوئودرلناویحوت ھسایا تکرحداب رب هکر اره س شع رردبا عضو یسس

 هذاا« ښیدروب (د رب والوهز ناولاعرم) جش ترضح سب ) شءارولوار دص تاوصا
 نکیادماج ناوبا عم ندنسادص كا :اوھو عع كيرطم زاسان لوا عب رد هلی رط
 وقروفلوه) یزاوالرک قلوازاوا شحومو ملوم هت رمه هلبا سایف یدعا یدجاق بوکروا

 یدنلوا ناب لصفماشاس رْغم) ردکعد یدحوا باغ درفم یطام لءفدک و ۰ هللاا ديرب )

 رد هیمال ی ییفاضاهدو+) ردزاغوب هلن وکس كءالو یته* كناح خلع دا هدر هت

 ف اکدر یلءاف لد ردو كدر ) بلاغدرفعیطام 0 نیت الاد د رد) ا ۹ ۲ فرحاب)

 اعیج ح ارش در یزاوالزا سان برطءلوا ناوباغ رم (تی لوصح) ر دریم عجار هبرطم هد كن ره

 یدلایرعرلنیب مزب یدنکی دلو انار ندنزب ندنکیدمهدیا له نهب یدجوا بوکر واندناوه
 ج لحارش) هب یدنکم هو یدلبا ۳ هز ےد یلصاح ید ییزاغو یدو یدتلبا

be i a a Li CN 
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 نیصد ۳ ۰ 0 ی 3 عا لوهح كيج هکر دءولسعم ندنکیدلیا ضرع ا غرم یضیرب

Eعلطم و كس تیفیکحربا مه + ۰ دش رهاظوا تمارک ار هک نک هانوک ضرعت نابز  

 نازک کرامت و ررر ملغ یر ناک 2 نادرک
 علاطا رم بشءاده ا نم لوب عر دو هتفک غیلب یاهظعومو دوب هدوم رف عاعم رباهراب
 درکراب رک د هک مدرک هب وت برطم نا تس ادرک یربهر همش ندب نواه تخ و نوي”

 تفک ) هیمالوا تمارک) لیلعت فرح هک) هاب ضرعت نابز # مدرکن تطلاسخحتو عا
 كردصمیفاضا هنا) هنسانعم کا هنر درد ص« تادااتو )د دم ءان و یدند ضرعتع

 نونو فاا) ږی کید هبا علطم بطا درم ها لمف نادرک) ردندنلسق یتفاضا هنا وقم
 برقت )رد کعد نمعمج نانکمه)لیلءت فرحات )رولک ندینادرکیردصهرددیک أن تادا

 هتطاردر دصم ندشاب هلعاقم هساطم) ردیاوعقم مدقم كاع ) ردردصء ندشاب لءقت

 متفک)تفص طبار فرح هک ) لسوت فرح هزه و) تدحو فرحا و) ابا ف قلرشحو

 رد ARR یک ك نوب مکح) ببس فرح اب )رد م دید, دص E مي

 ردکعد هلنارکردءج تاد!اه اهر راب ) ناب فرح هک )ردهنلعاف لردصم تف اضاهنطةل نآ)

 هظءومو) یدیشهرویدوب هدومرف) ردیتفاضا هناوءفم لرد صم عاعس كرت ) دیک ات فرحاب)

 یفاضا هغیلب ردسعج تادااهو ) هتسانع» ظعو ردیمردصم هل رسک ك نیعو یھ كو

 یفاضا همو) هاب لوبق عع“ ) هلصفرحرد) لاح فرحواو)دو هنفک قمی هتفک) هيلا

aayفطعع نواه تك ) فطء فرحواو ) ردکعدعل اط كرابم هاب نوه عااط  

 ندرب ینعإ رد هنسانعم ضرا راپ هل نوکس كفاقو یعط كلاب هعقب ) هلص فرخاب ) یرعسغت

 ردییکر فصو بهر ) رد هلاخ یراق دلوا عج هل رطم ر وکحذم داره هدنوب هراب ر

 فرظ فرحا ) للت فرحات )ردکعد یازوغالوقردصم فرحا و) هنساسعم زوغالوق

 :عامسدرک ) ردکعدیخد هرکر,راب رکد) لیلءت فرح هک) هیلاراشم برطع) هیمال نا تشد)

 تطاام) ردهثسانعم فارطاو یرکد هلا ار نوکسو هل سک كم فاک درک) هال
 ردهدح و رلکتملابقتسا نن له هلرمگ فاک مدرکن) هثسانعم طالتخاردردصم ندنناب هلعافم
 ضر هکر داوات نمصءمدید هضر ست ؟ ر لوصح) هنسانهم كم رکحو كعود ندیددرک

 یدلوار هاظ مارک كن وباکارب ز نیس هکحندشب یلیدن هطو لخد ییعل نيس هیلبا هانوک ی ارد

 كغ دروب نع! هلب | عل طم هننیفرک ك نوب ب ی دید ضرتع«مدلب ا ےظ ەر دق وب اک وب ندتھج لوا سد
 راقغتسا هب هم طاو ه-اطمءنالوارداصندزب و مهر نسوک برق کو رمعج کت کک: یلاوحا

 رلتعصت با هذاابمو یدیشمروم هکلیا لرتیعاعهلبا تا رک خش اکب هک هلکح لوا مدد هدا
 مدا لوقو مداموف هیکالوق نزوسىەد ىد هنیغالو لوق ےب : هکو لاح ا

 مداهبوت هدنلاكيرطءوب ےک ات یدلباقازوهلوق هب هاخوب مع ىلتوقو مهلاط كرابماکب هک

 هلا هسوک هنو ملکد عاعس هت نعل مکر کچ هدنس هروح طالتخاو هدنفارطا عاعس درب ےک

 # درب رغ لددنکنرودنک هے ځد رک نرش باو نهدو ماک زا سوخ زاوآ* هعطق *ملیا طالتخا

 1 نرشب) یجادزغاو عامد هلرع فاک ماک ) ردکعدزاوا لزوک هبناب شوخزاوآ
 ۱ مدقملدرر دعفح ند رکراو) ردیلوهفد مدل ک دیغن) ردلباق هدعلوا دید هل هنجوا نرش

 ۱ ۱ ندزغا یلتطو ندەكج ىت طزاوآ لزوک (تسلوصحم) ردكعدرادلا ىلكوك دبى رفىردىلوءفم
 و ینعد رریدتنالیم هر یدنک یلکوک نوسلیا هسکر کن وسايا نشت هسکرکن دقدود یلتطو

 -زا* تسزا حو ناهافص و قاشع * هدررو *رذبا بذجیلکوک هدزمسناب* هرکصادقدلوا

 ۱ ) برطم (
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 رف نف لها ضهب رد رلعرف كتسار هاکنزو قاشع هک هلوا مولعم * د زن هو رکع برطء

 یجدزاح) ردیعدار لصا لا دن را لوصا هکلب هدر هنر دع رده ناهافصاما )شع اقالطا هدر,

 ینبدروی هدرپ هل هنجوا مش ترمضحس» ) ردیزاوا كکلسوو ءایام هکلبلصا هل ور دعرف هن

 E روعحو هربه> ) 4 وا شابا راتعا هنسانعم دلو ماقمی دراو رد هلرت رط باا

 یل لعف دب زت ) هاب تفاضا ههورکمو )هال برطم "هرهح ) رغوب نە ر دموهلح هلي ےف

 زاوا نالوا رداصند نرش باو ناهدو ماک ( تدلوصح ) ردکعد : زار بثاغدرف لر جھ

 از ندنموقاخ كب رطء زاسانو هو رکم هد هوا زاخو ناهافصو قانع هل کا اما ردهلب وب

 تەك یخو»ا هک زا بدادتفک ار نامه * تیاکح * ردشا رخ لد هکلب ردلکدلوبءییءا ردلکد

 نامه دا مندال % مدرک رمهرپ نآ لءفزا دعا دیسان مرظن ردناشدا زا هجرهنابدایب زا

 بطاخحمد غم یصام لءف یخ ومآ ) هنسانعم ےک ردع-ا هدنوبهک )یدنلوا رکذ هدهجامیذ هکر دیداع

 ردبا ناب ینادایب یدهب امردکعد رازسبدا ردءج تادانونوفلنادایب )ردکءدلدنرکو ا

 فیصوتفرحان )ردکعد هدءرظ) فرظفرحرد مرظذرد)ندرانا هک تره ناشیازا هجره )
 هژیرمسک كنافاما هنسانعم لاشا رد ردصم هلي كناخ لعف )هنسانع«لویقم ردعسا دنسب ن

 ردکع د تص هل سک كا اهو ی وکس كارو قم تکی رم ۵رپ ) هتسانعم شراردیسا

 نادزانارک هقسارهارز ندرت دا یی کو اند کییداراب د .دهنامش (بکر لوصحم)

 * فرح هګ زاب مسزادنن وکن * هعطق * مدلیا "ھر ندکاشا ییا یدک لوقما هدم رظن

 هکر واوا ءاک كل رالءف یک ك نوب بئاغ عج لبقتسم ین ل فد وکت * شوهب> اصدربکنیدش نازک
 (نضبر ەق ارعا یل ا نواو ب( عارم هد )رار دی اهدیب رع هکتنرو وار دقت موفایو سانا و قاخ یلعاف

 تهجهدررب یک كلو رس )لمأق ردعجار هنرب لرلروك ذم ردقم هکر دریم واو یلعافنواوقب
 یفاضا ردکعد قو وا هک زاب سد ) هنحانعء نوب وارد زاب رخصت هگزاب ) رد هنسا وم

 یخ رصرغرسزاو )ردي EI وک )تدحو فر>ابقرح ) هلتطب یاب رد هیمال

 EE ) کادو تد>وقر >اب ید ) هفرحردتراشا مساناو نا-فر> هک نارک)

 شوه بحاصهکر دن ک٤ یلعاف لدریگنورد هیم ال هلنطدیاب شوهبحاص )بئاغد رقم لةم

 یربغ ندنغبدالوا رظن هنتهج ن۰ نیید هلوا لعاف هلیقرط عزانت هنب رالعف دربکنو دنب وکت
 زوسرپ ندنتهج جا مو هفیطا ( تد لوصح )شع رایآ تاغتلاهد هتهجمجودارفا تالهف یکیا

 یلصاح هلا تعصنو دنب رب ندفرح لواییعب ندنا لتقع بحاص هکر اراب وس فرحرو
 ردکعد رواوا 2 ندنا نالوا لاردا لها هسرلیوس قاخ یزوسر هدهل.رط یزابو بغل

 رلصکا مجتمع ندناب لععت اما هثسایعم كجا لومق تعصنندنا لاعتْفا را

 * نادان شس ت >٥ باد ص رکو ٭ رلر ابا تباصا رلت اد عده دنوب سد رد هن سا عم هد

 یفا اضا مدع) دیمالتکح باب )طرشفرحرک ) اش فرح و او شوک رد شدیآ دنناوخ

 نادان شیپ ولو فم مدقم لد اوت« کباب ) شما لکد رادرپخندنکح باپراندیازپ وجت
 باوجدیآ ) ردکعد راد ووا طرش ل ەف باغ عج ل تتسم ل عف دنناوخح ) هيمال قفاضاو فرظ

 دآ ی Ek و ی رع نیڈو طرش

 نادانتکحلوصفو باوبا ذوب رکا کرد هلون نشو لاحاما ( تیلو صع )هلصفرحرد )
 .د سفالة ءار ز) زالوا حص *بواا تربع ندلا عل )رواک هحزاب هنخاوق را هس ووا هد وآ

 هک دننک ت اکح ار یدیاع)*تیاکح# رد شان وط هل هب تافش یغاوقو شاواهد مر یبطو

 ( س) ) ۸(

 یدرو یان ےنر ۲۱ تفکو دینشد للد ب>اصیدرکز اگ ارد یخ رګ +۳ او یدرو > ماعط نمهد یش
Aسا سس  | 

 ییعاویروسد ر

 یرو رسو یلعدیسناد



 یزورسو ییعدیس نیا دز
 یرورسو ییعدیس نادر

 یس او

 ییعش در

 یرورسو لع دیس نادر
 ی در

 نا فرح هک ) لوءفم تادا ارو تدحو ف رحابیدیاع * یدوب نازارملطاف رایسب یتفحو
 مخرب تدح و فرحان یم” )ردنوحاتاغءاهدنااتو )رد ییشرهیریدعت ) تدحو فرحان یس

 یدروخح) ردکع د نص تاکغآ ر تدحو فرحابو ) هیمال نام )هیاکحفرحانیدرک) ردکعد

 هدزاع بوس ماعط نابط) نوای ناژا) ید وا یفحو ) ردکعد یادی هراکح فرحا

 هکر اردبا تءاکح یه اعر, ( بیکرت لوصحم ) ردکعد كريلباو رتاض اف )ندکلیانآ رق خر
 یدتشدا یلاحو لد بحاصربیدر ولق زاغ هلة ر لد هحابصویدر ماعطنامط) نوا هد هکر

 یدرواوا قرلباوئو قرلربخ ندنا هبنرعقوچیدب ا وبواویدیبب یتفصن كار رک|یدیدو
 *٭* نط تفرعهروت وردات * راد لاک ماعطزا نوردنا # دو طو * ردهدماحاهسبا راو هکنرهارز

 ترورضرمهردواردهدنلصاورد لیلعآ فرح ان ) ردکعدشوب یلاخ) رد یکشدارمندنوردنا
 یلوعفممدعم كند وداي تفرعع رو ( ردعجار هروردنا رص )رداوا طواس نوعا نزو

 ندعاعطکورحا (تس ۳ )ردکعد نیسهروک ندند.س و 2 دو )

 کن کات یلصاح ¿ن نیسهروک نرو OE م هدکنورد ےکات توطچآ یک و یعل توط سول

 ع و دکعد لاخ یھ * ات ماهطزایرب هک * نات اد زا یا وا دف رعم

 تاطخ ركاب ر )لیلعت هک ال ته ال نآ ت تا ۱ تیحاصم فرحا ) ردیاطخ ری ی ماد

 رد فاابرع هکر دکء د نرو هلی دی ص ایابیید مات 2 ردنوحا تاغ یاهءاات ) ردکعد نیسولط

 كد هکنرو هک نیسدراغو لا ندلاکو تو رعم و نیکح >> هل 1س لواو تلاع لوا( تی لوصح )

 قورب هدا هتک و تور عم روب ل هل بس قلوا لبطدوط ندماعط كنورد ینع نیس وا٤ ندماعط

 یهلا شب اش ٹن * تاک ٭ زایعص ۵ دو یر » فتا هل وا واع نده در هک ف رطر | رژ

 ناسا ورد تم ڪک ن, دعآ ردقیفح لها دقلحات تشاد ِ ارة قوت عازحی هانهردار دش

 تدا هاتو سروهو اوهزا تسدو تاب لدم دناح ش۵الحا عامذ ناسا س 3 قدصو

 شیاشم* لوعءات شحالصودهزوتسلوا ؟هدعاقرب )ی قحردنانعاطنابزو

 یکی ی داوا قشم دنتسد اد شن اد )راے ااا ط خر لث د ندند ود 2 )ندن دی اش ردردصعمسا

 رد هباس یفاضا هب یهلا )لک دند داد ردةتشمندندبنادشااد ارز )رد دساو هدب راک د د

 ک ) ردلکد لاق ه:داضا هکرد وب رهاظنیب د رد شیاشخم تعص یه ) ردتسل فرحایو

 هر لس و فرح هزه و تدحو فرحا "هدش ) ماض یی ردکس هلع كم فاک

 فرطیهاسرد ) ردکعد لات هدش < صی ده نادا ار ) ۳ وس ا نيد ردندحو فرح

 ارف) هاب قد وت عار اک رم رداوعفم ج ہا هکر دیعج كابهنع ی ها هم ) ردهدش ک

 EOE ل وعم قیفو عارج كتشاد ) د.تم ههار ) رد هلص تادا هع كناذ

 ردناقرف ییالاو رزو قك و قوف رد لباقم ها رد هنسان»م قوذ هدنولارف ) یسنات لوعهم

 فرحات )شعابررق هراروک ذمهد هلیوس قرزرت نییدردهنسانعم بیرقهدنوبارفو )شعارااکد
 هل. کد كمال ور دلیعتسم هدنسهو اد ناسا هل وکس كمالو یک ك احەقلح )هلصفرحاب لل ەت

 یفاضا هلها ) شع ناب یسانعء لا دعا نیید ردهیهزدايه ردساح داره هدول هدو ربع

 تکرب هلیئوکس كی” و یم كنا نم )نمط یتدیستبحاص«فرح اب ) ردرل هیمال ەق كل هاو
 سفن قدص )رد را هیمال هناشورد كيو ) یفاضا هتک ) ردکعد كاکرابم هسانعم

 | یرهبیط تالک ك رلنا یە رد نساهم زوس هدنوب هللا هعف یکبا سفت ) رد را هیمال هدناشبا

 | كەد يحد اح ) هلصفرحا ) هموم ذم قالخ | نها ۵ سانع» هوم ذم رد هج كنيد عامد )

 كءامذ ندا لیفت ردا وعهم مسا ل اھ ) هد و قالخا ید هجا هدو ردیعج

 ۳ ) هو الا (



UK) 
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 لوعتملدرک تسد) روئوار دعت هل وب هدهدناج ردتفاضا هدو ص وە كتفص یواضا هقالخا

 ق>)فرط فر>رد)رد هیم ال نانعاط نابز) ی سصرغاوهزاو ینا هانوکو) ىح رص لوا
 رب) ردکعد نیل نانسمه )ناب فرح هک ) رد تشک زارداب ودشزاردیر دقتزارد)رد هیمالوا

 ندا لیعفت رداوعم مسا لوعم ) ی فیصوت فرحات ) هیمال لوا "هدعاق) التسا فرح

 هرداصم ءایساو هدماوج :ا سا یب ارز شالا ا طخ نیبد لوع» ی ردکسعد زس داما
 فطا جوت بوسام هبادسخ (بیکرت لوصح ) ریدنف زا لوا لخااد هاتم ردصوصخ
 یتغارچ تیادهو قیفوت هلوب كنهسوگرب شلوا لاضینعب شالوا کهدبهانم قرط ناسحاو
 هب و ندیصاعمو یهانم عیج هکیدرب و فاصاا بودا تلالد هعیتسقب رط ین یدّوط

 كرام كرلناو هتک ر بح كراثو وردیدلوا لخاد هلع قیفح لها ےک اتیدلبا راغفتساو

 هاتو ندسوهواوه ییلاو یدلوا لدبم همدیج قالخا یس هی ذ قالخا هلرق دص كن راست

 هدنفح كلا یرلنابز كرد وسح نعط لهااما یدک ندروزرا یناسف عیج نعد یدلنا
 یتسدناسفن یوزراوسوهواوه یک هکلوا ینعب ردهرزوالوا هدعاق نیلا هکیدیشلوازارد
 * تا » راد دردداتعایب ورابتعا ی یالفویوقت و الصو دهزو رد هده هرو بوروس

 فرعا * تسر مد رم ناب ززا ناوتن ی نکیاو * یاد خ باذعزا نسر ناو هبوت رذعب
 ترورضردن اوت یمیربدقن ناوتیم) ردهیءال هدیادخ باذع) هيمال و وئرذع) تعحاصم

 هداوتنارز رد هئسانعم نتسرهدنوب تسر )يمال مد رحنا زر یدنلفرمخ اتو يدق نوعا نژو

 قلوب صالخ ندناذع كنادخ هلببسو هل رذع هب وت (تب لوصحم)راو تعراضم یوب
 ردا باتغا یسکره هّتبلا قالخ نعد ردلک د نکء قلو صالخ ندقلخ نا زاما ردنک#

 لکد نکم قل وا صالخ ندناد راب وک دی یلصاح هسا روب هدا ردو هسحوا هداوه ھدکرک

 نیا رکش تفکو تسد رکب جش درب تم رطربپ شیب تداکشو دروابن اهذایز روج تقاط *
 هدتفب رطر شاپ )رد را دیم الا ناب زروح تقاط*تدنرادن هک ی تاز ارن ہک یرارک هنوک ج تما

 تن نارکش) ردکعدیدلغا هل رسک كلارو كمك فاك تسد رک) دک ًانفرحا) رد هلل و
 ادا بطاخم درفم عراضم لسف هلیعع كم فاك یرازک ر د تفاضا هتلوعقم لرد صم
 )لیل دد فرح هک )شعا رللکد هاکا ندنسالما كظفاو رلنازا لاذهنب راز ردگع دنیس ردا

 هک ) ردکعد نیسکر کب ندنا باطخ ربععاب و) تراشا ےسا نآو) ادا فرحزا) كرکب
 ردکعد ژردا نط یس باطخ رمععاتو) باغ مج ع راضم لوف درادنب ) ناب فرح

 تقی رطو یدم هروتک تقاط هنسافجوروج یرالبد كف دهم روک ذم (بیکر لوصحم)
 ینبرکش كتموب یدیدو یداغا 2 یدلبآ یوکش هنن رب یدل یدلباتیاکش هنا كن ری

 ندنراک دلا نظ نس كّءلخ یلصاح نیک رکب ندنراک دابا نط نس هک نیسردیا ادا هصن
 NEE وک دنج* هعطق* نیس ردا ادا هک سد نب رکش كتلو ردتمعار كغ داوا كي

 نيسرلب وس هج بطا ا درم ع راض م لءذ یب وک * دننیکسم نم نا وج بع # دوسحو
 فورعم دو >) هلسا بوم ناکد یعاص نمار رد دیکر ف صو شادلاد ) ناپ فرح هک )

 رد هثسانعم ی بیع دارحاما ردکع دیتا بيع تفا بسد رددکر فصو 2 بیع)

 رد هنا هلک سمو ) ردتفاضا هناوععم کالعاف مس تقاضا هنم) ردءج تادا نولو قلا

 ردرلیګ د | بع هنیکسمن دوسح هلند هک نیس راپ وسر هج (تذب لوضع ) هلبنطد هاب

 تنتخ رنوخ رک *رلردبا یواسءو تابغی یلصاح ردرایهلیوس لاو بیاعم منبامادیمب
 هتسانعم تک ود ردر دصم نت ر) هلصفرحاب نوح * دانش تدتساوخ دد رو * لرم رپ

۰ ۰ 

 ید

 یرورسو ىلع دین نادز

 یو



) ۲۳۲ ( 
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 ردگعد راقلاق ندندب رمخ باغ عج ع را ضم لءف دری ) کر ف رح رب ) باطخ رعاتو)

 ین٣ كجد نتساوخ) هلص قرحاب دب )رد کعدرکاو رو ) رد هنسانههر هیلبا قادتنا داره

 ردکعدژ رروتوار داغ عج عراضم لفدننبشنب ) باطخربض هنباتو) كمنديادا مع ی هنس
 راعااق هکک ود كناق كنسرکا زروب هب کاش شد ورد ج (تس لوص )ر هدادصف نعل

 ین رهروتوا هکمسا یکفا نمار كنسرک اورا هن دبا دا مم كلبا لطاکس ینمی را هدا قافتا یی
 هس روا هدکفالغ فرط هدصوصخره یلصاحرالوا عج نوکیا دا رمیکغازهارپ كنس
 باطخ ءاتهدنرخا لر دص م یکیاورلنازاهک) هخ رر طرش تادا هل هدعارصم یکیارو) ردکعد
 نالوا ییتسم عبطو ییلس لة ءیریغ ن دن راقدزا فلا مر هتعسن ےک لنز اب ماکنم مه رہ
 ردن دتنارغ ضارتعا هنازا نت. حک یرغ ندنو رواوا كير هد از هج ییعم هک روا

 درفع عراضملدف یاب *دننب تکینو یش اب دب هک هب * قاخ دی و ڪک تد و یشاب ك#

 یو یر ورسدر

 مدقم لد وک )ردکعد نار اکس باہ طخ رععصات تدب و) ردکعد نیس هلواییا بط

 ردیلوعفء مد م كدب )ردکعد ییا نس باطخربععات تکی ) یلعاف قلخو) رد لو ءفم
 هسرا رد نهارا ورا هد نهار اکس قاخو كاوا ااو نیس هلوا ینا نس ) تس لوصح (

 یا نس یصاح) هسروک اان ور هروک ا سو كساوا نهار, و نیس هلوا نمار هکر دکب

 ردکب ندنرلکدلبا نطییا قس قلخ بواوا نمار نس یراک دابا نظمارپ نیس قاخ بواوا

 ِ 3 ٠ ا نسح هک نیبارم نکیلو * شمرو للخ هنزورسجابتحا نازاب هدننروص عج یتاعفدب وک)
 ۲ رد هپ کاشدب رص حش (بیک ر لوصح )*ناص# نیءردنمو تساا کین« قح ردا مه نخ

 اما ردهدلاکاب و رد هللاک هدمق> من نظ نسح كنعيج هکر وک ییاما ردفیطا تاناح كنس
 1 بج نید رد مالک فص یترابع ناصقن نیعرد نمو) عهدنا ص ةا نیعن کوب لاح یعتو
 *یمد معاسراپ وتروسوک: * درک یکتا یک اهذارک *تس * هنع هللا نع شعا عبط صقان 9

 یهدنلوا كنلعف تفک هک هلوا موامم یتفکیم) ناب فرحهک ) زدنرابع ندلاوقا اهنآ اإ لطم
 ترسوکن) تاک فرحاییدرک )ردناهد انا دیک ًاتررکت لاح لک ییعرد ر هیاکح تادااهدنزخآو ۱

 هیفاقو نزو ترورضرداسراپد میر دسقن د ماسراب)ر دکعد یلیوخ یا رد-ږیک ر فصو
 4 لوارکا(تبلوصحم)رد هاکح فرحیساب ید رم) یدنلق باکترا رخ اتو مد-قت نوجا

 مدي رونک هلسع یی مدییلیا ی راکدلب وس ن دنزوب دنب هفلخ ین مدراب وس هکیرا هنسف
 دایعدساوا قباسطم هلا وفا ملاسفا یلصاح مدرولوادهازو دباع د رمو نسو: لیوا
 مرا هل ر انازا ی دو هنر ید مردن دنناج كنهشروک ذم تدوب) مدرواوا ندداهزو
 یسانعء سدر دکء٤د مداد ماس راب ید مماسراب )را ڈا باا طخ هد هیفاق یربغ ندنرلف دزا فااخحم

 یزورشو ییعدیس نادر

 یزورسو ییعدیس نادر

 * یتارمج نوع نم رنتسل ینا * یب رع تدب * لای وس هجو ې نیبد رد ید ولد ره سراب تب

 فرح مالزتل)نا سا بوصتم الغ لصت+ بوصنمریعضاینا * یتالعاو یرارسا می هاو تب
 رج فرح نم ) ناربخ عود رم اظفل ندشاب لاءتفارد هدحو ملک لعاف مسارتتسم ( دی

 ردکعد را وشکوقردیعج كراج هک هلارج )ردفاضمو هللا نم رد رورګ نيع قلعت» هرتتسم

 ردیعج كرس هلک كنءهرارسا) یدلوالالعا ها واو یکنآ رم ىدا ناروج یلیصا
 ردگعد هراکشآ هکند ناعملب وب هدنالعا ) هنسانعم كارکن دناب لا ءذارد ردصهلب مسکو
 ر د رللکد علطمو فقاو هلاوحا نعي 2 رکن دنز وکراوشکوق قرفحش ن, ( ٽي لوص# )
 رهاظلا و>آ نعب ےکیدلبا ہراکشاو ےکیدلزکاب ومرا ہراکشآو مرایلزک مب لالطاوذ یادخاما
 ۶ هعطق لرد هروکه زب هکر قو ى اکا زدن ویلا مالع یصاح ردعاطم دعطاب و

 تا ت ۳۲۲۳۳۹۹۲۲۲77۳۳

 ( رد )



 منع

 نر

 ندبیاکش یس هجر كت یی رعهعطق و # ارامدسکت بیعات * مد یهزدوخ یورپ رد

 فرحا دوخ یورب) یرلح رمرمغ مد مزودوخ یور )ر دیګ رمع لوعفم مدعم ك دتسورد

 بیع ) لیلعت قرح ا ) هل س هنن رقام رد ما هتسارد یربدش رد هبمال تفاضاو هلص

 بولوا علطم یعبر ۵ے هشود بئاغ عج لابقسا ید لوف دنزنسکن) یوعءم مدعم و

 *نهوزوب و هنر هوا (تب لوصحم) ردکعد مر صیص۶تادا ار ارام) ردکعدر هیلبااشذا

 نع! راهم هش ود یر ےکات ز شمل رک یرعیع ندمد رح ینا يساعد وق ندلاع قاخ

 * ار اکشاو ناهن یاناد * بیغاا لاعدوس هج هتد رد * را هللا شاف بولوا فقاو

 هب ینا عارصمو ردتفاضا هنلوعفم تالعاف مسا بیغلا لاع) ردندش هتسارد یربدقت هتسارد

 هل ردع ابو نیسرردادیمربخو ردتفاضا هناوعقم تالعافمسا ناهنیان اد) اد به نوه رم

 هراکشآو اراکشآ قوطعم هنا هذاراکشا )رد:سناهذیاناد یربدقت رد هدعاق هدربخ هک
 باغ هک هدناف هل قلوا ولغب وبق (تب لوصحم) حا او نمی یلناقیلزکردهیان» رب راکشآو
 رد هراکشآ بهقو ل رک هندو 9 اکا یتعد ردیاب یرلشرا هراکشآو یلزرک یل ایت یا یهلب

 رواب یدنک یسانعمنییدردق ورمصم هنعارمص «یدنک بیغا لاع)رد هروک هزب مگ دید یلزک هکلب

 تسا هد اد یه اوک نہ قحرد نالف هک خم اشمزا یکی شد مدرک هلک * تیاکح ٭ جا
 ناب فرح هک) ردکعد تباکش ہل سک كمجم فاک هلک *نک لح ش>الصب تفکد اس
 هلصفرحاپ دا فن )ردصم فرحاب و) هتسانعم قاط ردکعد دهاش هلبض كم یاکءاوک)
 هتسانعدنفلاو ارد هه ثم تفص لح)ردداسف صلح الصتحاضم فرحا شحالصب )

 تداهش هداسفهدمتح منبهسوک نالف هکعدلبا تیاکش هدنتق كنر ندخاشم (بیکرت لوصح)

 هکانوسزوس دساف هدختح مک اتلوا هرزواح الص عی لا هد: هرشی نا هل> الص هکیذیدر دشمرب و

 فو شوروکین * لاحدبابن نتفکی نص × لاکسدبانشاب شوروکیوت *مطف * هیلوارداق
 بطاخحدرفع مما لء شساب)هنساتءهم شی روب ردردصءمساسور) هنحانعم یل شور ود یب ار دیکر

 هلب مسکو ی كنبسندندیلاکسر د يکر فص و لاکسدب) لیل ەت فرحات)ندل دیڈایردکعد لوا
 ناصقترد ردصء ص قن ) هلص فرحاب هتسانعم نعد یجناص نمارب لاکسدب ) هنسانعم قص

 ه دات یلع اف لبقتسم یی لءفدپ اب )یلوعفم مدقم كنفکو )رد هنلوعفمكر د ھم فاض ا هب وت هن انعم

 یجعاصنمارب میکانلواییشی روب ییا نس (تبب لوصحم) یلوعفع لاحو )ربع مجار هلاکسدپ
 كنس شیدنا دب ےکات لوا هرزوایوقتو حالصنسیتعب) هیلو لا هکلیوس كناصةن كنس نعد

 وج *لاعشوکدروخ برطم تسدزای#معتسم دوب طبر كنهاوح * هیلوب رفظ هکایا کمد

 بااغرفم عراضملعف دروخ )ر دکعد نے یزومق طبر ) یزاوازاسو نل ر كنه )ل لەت تادا
 قلوف هدلامعسااما هنسا نهم یب ووا قاوق ردږکر ت فصو لاعوک ) هنسانعمردا لکاردکعدرب
 رد هت سان عم قعر و یی وغرول هدنو رل ر دا تاک نددت یلصاح )رد هتسانعم قعرو

 ی هلوا مقتسینزودو یزاوآ كزوبق هکنوح رد هدیلیلعت ماقمهقیاس تیب ول (تسلوصحم)
 نامر وب نیسوغروب برطع هحل وازاسیزاوا یهر رب لا وک ند ندنلا برطءهلوا تساریس هدرپ

 هک دن دیسرپ ماشمیاشمزاار یکی # تباکح *شهعاربخیبندنازوا لاوح ارلنیتدیعاب رهتبب یکیاوب
 عجج ی٣ ۳ تروص) هدننکارپ ناهجردددوب هقناط نیزاشدب تک تسح قوص تقیفح

 ل.سوت فرح هترمهو نی دحو فرحا ةفناط # ناشر نط جیم عج رهاظیدنا یوفزوماو

 تروصب)ر دکءد قغاط هلرعف كم یاک هدنک آر )شی وسطلغ نی د تدحو فرح هر مه

 ( س ) ( ۹ )

 كتسادناو) تدحوفرحایوق)ردکعدنوک وزو صا)رد هل وب هدیساب یی فرط فرحاب

 اس لب گو و سم

 ی سدر

 یرورسو ىلع دس نادر

 و

 یجدر



 یرورس در

 ی در

 یک در

 سةر وید: بک هنایاس ی یدیدنوط ناو ناباس و یدروا هرءدر یدا شادلو هلءز هدرفس لوا

.) ۳۳۶ ( 

 رد هنءاتعم قتغاطیک هدنک ارب ناشارب ) ردنوحا فرظهدیاب 4 نطاس و J ھا ظر ( رديعج

 لوا ندنو یدیدر دن قو هاتفه هکر ا دلا لاّوس هش رب ندنګ اشم اش کر / لوص (

 یرلنطاب و هدماوع یز یرارهاط نیمج هدانعمو هد: کارپ هدنروص سش دارو ار رب هدناه>

 یرانورداما شعا رلاکد دةم هلغعس و بوزود نژرهاظ لیصاحیدیا هتسارا هلا یونو دهز

 هاقناخ نوحارلیفوص لوا لا هک هلو ا موا هم ) شعا راکااهرطاخ تی بووا وا # هلافرعم رون
 یباج انالوم ترضح هکتن رد ربمار ناراص یارحا هدنرهش هلءهر هدنخالو ماش نیلبا دایث

 یهدنکارب ) هدنکارب ناهج رددندو دقناط هدنول سد )ردشهرو» قیفص ه دسدا ناق

 هیفوص ةعموص هدشناسنامز ار ز شعد بودا ناب نتاع بویاکا دق نظا ناهجرد

 ذود شع راتفر مک بم سد یدلبا دانش رععارب ندا ما هد هلمر لوا لا هکلب ید قو

 ا اع 3 نیا ییافصردتا ی اه 3 لد دور یا ول زا تعاس رهوح + هعطو + هللا

 یاسربا)ردصعفرح بو )زاب اھت ) فرظفرحاب )تدحو قرحا و )مفرح
 ا ییافص ) رد شابا رو رھ ررکم هک یت رط یییداوا ن ۶ اا LS اب ییفرظ

 هکنوح (تسلوص N بطاخت درفم لیقتسم ید لعق سن )رکن فرح

 هلا ه وند قیالعو قلاوع یکلک وک نعد .OO E كاکوک تعاس رهو دره

 = نروک ا اقص هل مس رطاخ تیهج هد" رعوتواخ ممد هدول اهن نیس هبادا ن ناشدریو ش شوشم

 ۳ لام ترک # دع هدورک ه-سک رک لوا هدنواخ هسک رک رد هل رطاخ تیعج لافهص كئس لصاح

 a اج 9 نی واخ تسادخاب لدوج # تراوجرزو تساج
 ( تیب لوصح )ردیا ریون: باس تبب تببوپ باطخ ریعایو ) ییکرت فصو نیشن تولخ )
 هکنوج كساا دفع هژرلتوب ارها ظ ندد هسیاراو كنراهو تعارزو ك.صامو لام كنسرکا

 الا ترا وا لود هک هم "رهو كاتدا هک هنره نعل نیس نیش تواح رد هلادخ كاکوک

 تدحو هدنرنک هکلب ۰ ابا ررض اک س دحشالوا كلم هراوسام یلصاح هکاو ا هلادخ كاکوک

 راک رد رعسو عدوب هر وه رشت او ناکرد 7 ٍش هکمراد دان 3۶ تناکح + نیسرابا

 تدان : مارا سنو ۳9 رک ناناج هارودزب * ەرە دولام هآ رمه رقس نارد هک هدیروش ةتوح

 تخردزا دن دون دلو شن ما - هک مد دارت الت ۱ و وح نیا ش فک دشزور نوح

 جسد رد همه دشا تو ص هک مدر نئ ها زا | عاهبو تازا ناک و و هوک ۰ زا | ناکیکو

 ناب فرح هک )ردکعد رد ه دم طاخ ین٣ا زد « دم دان ا مراد دا ۷# دیو تاب ۰ نمو هتفر

 هشم هدیرع هند ) «دنرارا حب هدنحا نا اراک او زاد ) تاتو فرحا یش )

 فرح ی هزم ۵ ) لسوت فرح هز مهو ) تدحو فرحا و ) رد هشم مج رد هنسانعم
 یرارب ندعشع هدروش ) ردکع د شو واو شع اب هنذخ )شابوس طاغي رد"دحو

 فرح هک )ردکعد صه" دیروشر ل سوت فرح ؛رمهو)تدحو فرح او ( ۳3 4 .دنسوک نالوا

 یی رءرمه او رعدو كەد روش لسو قرح E فرحا *هر ها ) تّفص طار

 ناغدو داب رف نەز هسا وه شالکب را ردردصم مس شاات 9 معا رخ ی نوط نوعا تدحو

 عاهب ) ردکعد راو غب رو ردرعج تاکوغ ۳ تالکک رد, هج كکیک ناکک )

 رد دنشاب هتفر مرد یری دقن هتفر جارد ) رد رع هنسات تاناوبح اراح ر دج كەي!

 هک نوت هدهآ رگ راد هدم دان ( لا لوصح ) راهلوا مس کو شااظ میس ع!

 هک ۵ سک هد روشرب كدا شعواو شاب هدنرانک هشمرب هدّدتفو رو كدا شاک نقل

 (رو )



 ی

۲۳۰ ( 

 ندنسهکر دنلاح هنوب مدد هیهدب روش لوایداواحابص هکنوجیدلیا رارفو مارا تعاسرو
 ییعب یدبا راذلک هناغفو داف ندرلحاغآ هکیدیا مدروک یرالبلب یدتیا هدیروش یدلوا رهاظ

 ند وص را 2۱ رق و ا راکاککو یدنا رلثاوا ل وفشم هنس كنادخ هالاح نال

 نورهلوا لوم هنس لنادخ اشا ب تور هکمدلبا رکف ند هشم تاناویحو

 تو دست هبادخو مال وا تو وا قرشا و مرکا مر نر هکص وصخاب مال وا هدالفغ تاوخ

 * سوهو تفاطودرب مربصو لهع # جت * هعطق * مالوا قاخنوحا

 اهتا فرح هک ردزاجو هلوا فرظ هکر دزناجاپ ص! )تد>و فرحاب یغ رع )دهک نودشود
 هلن نعد یدرلکیالد هح ا بص و هد تقو حاص ا صد هحاصیعلهلوا

 یکی # یدابا س وهدم نب یس هلان نعد یدتایا سوهو تفاطوررصو لع ) یدردا ناغفو

 رکم )صص فرحارو هاب صاع ناتسود#* شوکب دیسر نمزاوآ رکم# ار صا ناتسودزا
 كنرپ ككراتس د صلح ( تع .لوص ) هلصفرحاب شوک: ) مال نم زاوآ ) رد هنسانعم هلاک

 دا رمیدلو | لصاو هلن ودانرف ع هنشوک كن رب ندابحا نعي یدشربا مزاوآ م رکھ هنغلو

 هک هوا مولعم چ شوهددن E یر كلاب * ارت هک عشا دنرواب تک * ردنهشترضح

 مشادنرواب ) هیلما هدافآ نەم هکر دحاتعدلاعتسا لاقت ثملرلنوبو نتشادو ندرک زواب ول

 )ر فرحاو )هیعال ع رح كلاب )نس ر ) نایفرح هک ) ردکعد مداعانیا

 شوهدم نیلج وب یزاوا كغ عرب نس هک دا غانا یدد صاع بح( تب لوصح ) رد هنسانعم

 یني دص تنیس دیک ب وشود هاب ءار هک هی ارارا تخ ای هب ول ینسیزاوآش وقرب نەي هیلیار و

 هه ال تب هدا طرش# سوما ندوناوخ یس خرم تسین تیما طرش نیا مت * «هدیا

 فرحواو ) ادیمربخ ییکرت فصو ناوخ مواد خار هه

 E شوماخ نمو ا ناوخ حبس رم مالکر دقت یربخ شوماخو ) ادنمنمو )لاح

 2 اوج كاع بخ( د لوصخ )ا | اف | نیددر دلمهتس هتسانعم قيال ةي ران )

 تدابعی نِ مالوا شوماخنو هلوا ناوخ حاس غ مرکر داکدیطرمیوامدآوبمدیدررویب

 حس بولو لارداولةعیب ع و مالو الاخ ندا يا هاو حاولوا قوام نوجا تعاطو

 یلاحبس> كن هدیروش روک ذم ردیلاح بسح كش هءطق وب ردلکد رطرش تئاساوب هوا

 دوجولر و اوا كد شما ل اف ندنکیدلب ها نایب تا چ ت2ا ا نيد رداکد

 دندو نه مده لد بحاص ااو ا زا رق ردقق و * تناکح # ردتو رددساف

 ناو ورد لاح رکذملی دس رد یداعو یدنتفک هناقفح یتپو یدندرک هم نمزاهتقو مدقمهو

 هک درو اربیزاواودءآرد تبرع یز اهایس کد وک ل الھ ب لب ذدخا ع دیسر ان ناشی ادر د زاری دول

 مع " تفرك نابایبهاروتخاد: بارد اعودمآر د صفر هک مدیداردیاعزشایدررآ ودآوهزا خرم

 رد هکمدا ممهمال زاجرق دس )تدحوقرحا ىت عفو دا کیر ارو د درک را یتاوی ردح یا

 هدتفاصا هلد كبحاص هر وب هدتفاضا هیحاص ردکعد یواو رلناوح هیناس ناناوج "دقناط )

 اهو )شاداوب نعل هه 9 )بحاصم نعد سن مھم دمه ).دتفاضا ماعز

 رک" فرح اب و ) ردزاواقاطهدا رم هدن وب یزاو| ك اروک لوک م نز ) ردکع.دهاک اک تقوعج

 تو فرجا یس )ردکعد یدیا رولا باک فری درک زی و
 تقایلو تبسن یمسرءاهو نونو فلاو ندا لیءفتر داومف» ےسا قفح هناقنحم) اردکعد هجا دنج)

 تدحو فرحا یدیاع) هیاکح فرح یدنتفکب ) ردکعد ها دیحو ییعاحردب | هدافا یتسانعء

 یجد نا دادرد )رد هیءال تفاضا هاش ورد )ردتفاضا A ہد. فال ءان مسا لاحرکتم لوب

EE 

 یدر

 ی سدر



,۶ ۶ 

 چک دد

 یعدیسنادر

 یرورسوعدیس نادر

) ۲۳۳۹ ( 

 هکر دیعسالر رب هدنواماراړد هنک دزواامرخ هدننلی) هلص فرحان ) اهنا فرح ات) رده و

 یب ن یے لیضت*دناصاروااق قاوقترد هیهرونم ندم ندنآردل بم یوا نوا ند هفوک

 ہرا هست میججنازابیه رب لخت شل وا عقاو لالهیب لی هلیش رط لاصداو فذحر دل اله

 نالغوا هلبا برعفاک و یصق كلا دو هلل اواو نوکسویضكندب رعفاک لد وک) شمزاد فا
 یدقیحدمآردب )ر دکعدیسهلبق برع هبمال برع چ ) تدحوفرحاب و)هنسانعم یصردکعد

 دروارد) دکیدلباادصرپ نعل ردکعد یدراهیح دروآرب ) نادحو فرحایزاوآ )رد کعد

 بحاص هدزا>حتس تقور (بیکر لوصح) یدردنبا هرب شوراحوا ییعل ردکعد یدردنا

 مراشادلوب بحاصعینعب رلیدیا مدعو مدمه هلک ناوجلد بحاصجاقرب یتعب یولب راناوجلد
 هادیح ولو هزا هه ها رب ویدراردیآ تاغربو ییغل عل یدرارد | همرهزرلناو> و «اک هاکر لبد ا

 رخ ی ندندرد كرلنا یدیا راو دباعرب هدا وب رکتم ےہ رالاح كراڈد ورد یدرا روقوا راتب

 نالغوا هرقرب هکشیرا هلاله یب لیګ لدردیکهلوب هرزوا لاحو یدیا لکد لاح لها عد
 رو هر نهي یدرردنبا نداوه یشوق هکیدردلاقزاوآرب و یدقیح هرشط ندنس هلبق برع

 هصقر هکم دروک ی س هود كدباع یدرویل ندفاج وا یلیصاح یدزروشود هرم یرویط هکز اوا

 یدنک ہر ار نعل یدنوط اوب ناناب و یدروشود هرب ندتسوا یدباعو یدلک

 هدلوب نعي یدسیاربثن اکسو یدلبا رثا زاوا بوخ هناویحرب حش یا مدید هج وا هلپوب
 نیسشدابلقدیدش بک هن یدلیا رثا ج کسو لد هلک د هيطتاوصاردقوب هجنلکه رنو

 یاد *یربخ یقشءرکیمدآ هح دوخوت * یرعس لب نآ ارح تفک هج یاد 3۴ مظذ ۴

 ردکعد لباب بوسام رس هيلا یری لب ) نمضتم یمهغتسا بطاخحم درع« خراضم لعف
 تادادوخ) هلبادمرونوفوایکییصا نوح انزو ترورض هدنو اما رد-.«“ر فرحواووت)
 اب یربخ یب) ناب فرح هکزک ) باطخ رب ینائو تب فرح یلواءا یمدآ ) دیک ات
 نیکیدلپ وس اکب نعد یدید هلاکب یلبلب ره لوا نیسمر وایب ( تب لوصح ) باطخریبض
 یدلدا تاتطخ هلل وب اکب ین نیسربخ ت ندقشع هک نيا 4 نساکب یدید نیسءرولی

 هرکصندار شود نآرم هد هعسل ضر ردکعد لکد ناسدا نالوا هرهب یندهشعیبصاح

 »۴ برطو تا رد یرعرعشپ رتشا * شا نوز وما هدا ز ES هسوک نیید تا

 ندنلاح ) هیمال تفاضاو تبحاصم فرح اب برعرعشب * یرولاجعبط ےک ارت تسب قوذرک
 هدزکر د کعدیرکا هلی رع مجو یھ كيرع فاک چک ) كلتش برطو ردقوذو قوش داره
 هلهجو یکیارلنیدرید هجرک ارز ردءقاو هلوهس ېک سپ هل ءازو یف كب رع فاک) رد
 یرلک دید ردجرک مک هدیسب رب یرلکدمب یخ داوا ف د اره هژک ےک یسیرپراشابا وهس

 كباک یک ن اتساک ہلتعا ضب راد وب رانوب یلصاح لکد هلب رع هلمم فاکرد ےک حرکاریز
 ولهبطیرک ارد ییکر فصو عبط ےک ) امهنع هللا نعردندنو ج ہداز كابا مادقا هنحرش
 AE هل رەش ترعزشا ) تب لوصح ) با طخ رکا و ) ردکعد ییئاجروناح )ردکعد

 كوشو قو ذ ند هیط تاوصاو راعشا كنسرک ارد هدافصو قوشو قوذ ییعدردهدب رطو

 هدب رعراددهک هلوا مواع۰)نیسناو حر یدو نودند هود نعي نيسروناج ییعط یرکا هسغوب

 هلکتشيا ییادحر هودو رردیدحاکا هکر اردا توصع ونرب هجا هود هدرارف_هرلیجهود
 ردنراشا هنیرللاحو يیددروب برطو تسنلاحرد كنعشس رار روب هلئدالجو تعرسهدایز

 هدرح وب مو ردصوصخم هب رع هکر ا ررد طیس! رحم هنب رحب كمظد روک ذم هک هلوا مولعم )

 كك ست سس سس لر وب و هیابا ارجا یر وحب عیج هدناتساک ہکردشابا مارنا مش ترضح نکیلزطت وسرعش

 ( یصا )
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 یعتیا یتعب ردلمعت منو ناعاف هدنوب نکیآ ر دنلعاف نلعذتسم نلعاف نلعفتسم لص 2 حس

 یییابنا)ناعفارغ) نلفءتسم تاک هح یناد) رد هل و یجیطةت سد ردفوذحت ردغلا هک ینک اس

 شعرازاتبینددلوآ هلهج وهل یعابر رانی د عابر هرات وب هیلد قابلاسقو زلف یر” ناعتسم
 تاداار ارزش * تسرح دشا ار ییدآ رکا * تسرمس رد برطو روشوجارغش * تان *

 ادوس هدنساب یعب هدنشاب راو برطو روش كرش هکنوج ) تاب لوصح ) كرش طی

 رح ارز رد = نایلوا یلیها قوشو قشع ی رد رج هسزالوا كایمدا اڪ راو اوهو

 *دلصا را ال نابلانوصغلرمت * یا لعتارشالا بوبهدنعو * تب *رداوحسخا
 رد همالیفاضا هنارشان ) هتسانعم كوسالب ردفعاضم هرزوآ یتزو لوخد رد ردص» بوبه
 ER تا یاس یج ) ردقلعتم هوه لع) ردکعد رالب رد هام حار تاتو

 درقم عراضم لعف ليك ( هلا ىلع زدرورج اردت رار ورود ندراوط هکر باج لف

 دیعج نص نو صغ ) روت اص نمی ودنا لب د غا رک یا یو و
 داص دلص ) نن فرحال ) یباقا نوقروص ناب ) رد هیمال یفاضا هلاب ردکءدرلقادیو رالاد

 یروخرال» ) تا لوصع ( ردرح تفص هساتعم 2 رد ههءثم تفص هل.وکس كمالو یکت

ولاص یرلنادفو یرالاد هزات ك:حاغا نا ° دری سا هرژوا راحو
 , هل اص شاط قق ر

 رولذل عجحاص عقم عطو ماس لعع ند ۵ -ساقن ناحاو لد دیط تاوصا یلصاح )

 هک ین نرد دناد ید # تش ورخ رد ین هجره شرک ذی * یوننم# لک دراتهببط ساب
 لرد ضم هلاکوک هلو )رار د هفک اهلا "5 هل رسک الذ ۵ ( تیحاصع فرحا وک

 كنارو کا شورخ ) ردعحار هبادخ نالوا روک ذم هدلد رک نیش )رد یفاضا هنلوعهم

 فرحرد) تدحوفرحایلد ) ردع اک ندادصو تص هدنولاما ردقم ارقوج هدننفا هل راهم
 تفص طبار فرح هک )ردلوعتم داد یەم ) هرکذاب و هشورخ ر دنراشا ےسا ناو فرط

 رد هدشوحو شورخ هلب رکذ كالا نیسرروک ه دلاع هک یب هن سذ رھ ( تس لوصحم )
 سسات رس هکرولس لکوکرب ییا« هدرکذو هدشورخو ردلوغ ثم هی رکذ ايشا عیج ینعب

 رواد رلذاوا قحایناوقو یزوک یغیدلوا لوغذم هن رکذ كنادخ یش ره یصاح ) ردقاوڌ

 شکبسب یراخره هک *تسناوخ مهسا شاکر لبلب هن * رلاکد هاکا ندانعموب رالذاغ قا

 ناوک تەن ) رد ییکرفصو ناوخ ےس )ردهجار هلبلبابو هیادخ نیش شاک * تسنابز
 ردا هدافا بارضایانع هدنوب هکریکتت فرحاو ) ردکعد یجفوا جبس یکن او سشعو

 تدحو فرح اب یاب ز ) فرظ فرحاب و تبحاصع فرح اب )تدحو فرح ا یراخ)

 كمللا نکیدرب ره هکلب ردلکد یلاوخ میس كنادخ هرزوا لک لبلب نکلا ( تب لوصح )

SESیرالید كنج رویط ارز) شابا ها هل نابز یراخ جش  

 هب رعش میانص یعاتجاكرانوب زدندنلربق رمظذ تاصارع یعجج یراخو لکو لبلب ردیروس

 * تیاک * شعزاتب یفیدلوا تعنص هل هکر درهاظنیلیا نیہ یعنصسا بوی د ردندنماسقا
 نیت. ناد ادماب هکدرک تیصو تشادن یماقم او دش یری رع تدم كوام زا ار یکی
 + دنکو د تکلم ضا وغو دیهن یورس ر یهاشدا جا دنا ردرهش ردزا ۳ بک

 هنساعم كفک ود ر دلال هد مع ءاب و یرمشک كننسو هلب را هع كم ابو كنس یربس

 فرحاب و ) زد هیمال ماقم عاق )ررریو سا: یدلوا مامت اما ردکعد یدنکو ددش یربس

 تفصطبار فرح هک )تدحو فرح دیسک )دیک فرح نولو تبست فرحا نیتسص)تدحو

  ( eس (

 یرورسو ىلع دیس ناادر

 یگو

 یرورس در



(FA) 

 لعف نعد ) هلو هش رن اب شمس و ددنهن ) هد عسل شعل هس اتم کالا عضو ردکعد

 هللوعف» ردصم تكلم او ) ردکعد رلنوسود هجو لکاو ) هل. هنیص باغ عج مما

Eییا یکدیھن دننک ابو دینک ) ردشلوا لادا هلاد ه زمه ) ردکعدوا )ودب  

 را یرع نمی ) ید کود یرع تدم کت رب و ,CS لوص# ) ردلمهت هه> و

 نهتش رک سس ر لوا یساریا كک و دلوا E تیصو یدیغ ول یا < او یدلوا

 شوش د اکا یکلمو رلت وس وڏا و لوو هثشاب كاا بتوستم دهاشداب هرکو رګا ندنسوف

 همنآ هما رع E ییادک OL هش ردزا هک یس وا قافتا ۶ رانو ساب ۱ ا و تارا

 دندروآ یاحار ال تبصو ترضح نایعاوتاود ناکرا یحود ۳ ار رب 5 ر> و قخ هدنا

 هک ) تدحو فرحاب یادک * دنار تکل یتدم شب !ورد دنتشاد یتازراو د نارخ >و کالو

 هدرخر هقرخ ) یدروناید قەي ) یدرونازق تراکح فرح اب ی ی>ودنا ) تفص طبار فرح
 ىدا ا ندنسنج یکلید نعل ) یدر گرد تیاکح تب قخود ) هرزوا هع هع

 لر هشهک دنفک ربلوااقا اکر لوص)درک ق فال نعرا دنوط دشا [EDE ازرا (

 هرزوا هعهع و یدرونادد نعد ید رونازق هبع ا مول هکیدرا یجادرب یدرکو را ندنسومق

 راددروتک هاب رب ی كهاشدا ترضح ناسیعاو تلود ناکرا یدراع حد یدر کد

 ءا مازا یضعبات # یدروسل»نامزرب شیورد رای دابا ضب ودر از رخو المو

 تعواعو دّتساخ ر تعزا دم فرط رهزا رابد كولمو دندتاهبواتعاطزا ند رک تاود

Iتیعرو ها اس هلی ق دنتسا اور  e!ردب وا فرصل دض زا دال زا جر و دندمارپ  

 چاقرب نعد ضع! خر ) تد حو فرحاب یضءب ) لر E فرح 2 تو

 رد هنع انعم تعاطاتعاط) نوے ند رک )رد دیعال عد اطا هتاو دراکب نعد ردیءج ریما ارما) دیک

 تعزا ) رایدردنود رد هد عت تادا نونو فلا ) باغ عج یطام لعف دندناصب )

 مهب ) هنسانعم هللاقمو هلبافم تمواقم ) هلص فرح هن اب ) كءُمج تعزانم هلص فرج اب

 نالو! یصاع دوخابرلب دشود هبا ارطضا لصاح ) رلیدلوا ر طصمو روض#تو رلب دشرف دن دمار

 ردیعج كدلب دالب ) ردکعد یضمد یخ رب و) راب داوا هتم نواوآ عج قبعرو ها كراکب

 هیم ال تفاض ادیوا)رد هنس انعم جواولا هدنو هضبق ) هاب فرم هضبق ) ردکعد رار هش

 كلود ءا را ات یدروستنطاسس شد ورد ( بلرت لوصح) ردکعد یدعح تفر رد )

 ندتعاطا کا یسیضعب كلود اما یت > اب وه هرات نوب ندتعاطا اک! یسضومب

 لو. هغاهاشداب ر ید شاد وا تعباتم زا هد عسل ضصعب را دروج زو ینعلراب ددرد ود نوب

 هلا ءو رل دو اق هر هعزانم ندجاح ره یرله اشداب كکلام یرغو رایداوا ی هاع بوما

 فارطا مالک لاح رلب دلوا ايهم هکنح هل دل ورد لیصاح رابدلبا بوتر یکسع ه هلناعم و

 مع لمح هرکسءداب یت عرو هآ امس کتب دن کاو رلیداوا قفتمو عج یرک بو هم لا .رلهاشداب

 شب ورد * یدقیح ندنفرمهد 1 5 تگلغ یخحعاو را دلو | رطضمو و بوی هدا

 دو وان رو یشورد تااحرد هک شع دق ناتسودزا یکیاتدوبیمه E هتسح هعقاو نزا

 یرواب تدنلب تګ هک لحورع ار یادخ تم کر دد هبت ر ن ا:>ردارواو دم ازا رفسزا

 فرحاه یه # یدیسر هاپ نیدب و دمهآرب یاب ز زا تراخو راخزا ت اکا” یربهر لا.ةاو درک
 هاب دنلب تح ) تفص طدار فرح هک ) ها عدو ناتسود )اهدا فرحات ) دیک 1

 لبلءت فرح أت ) ردص« فرح او ) نسا« نواعم ردکعد یگدراب روا ) باطخ ربع اتو)

 ۱ لصاو هنفوذ تئطاس ن دار طضا یالرعطد نل ( یدعیح ن کید كلک راخ زا تاک )
Bala Eا ا ا سست  

 kk 1 تک 7 ۱

 ( كدلوا )

 ى نت ی ی ی ی تاک ی ی



) ۲۳۹ ( 
_________ _ "<< 

 (بیکر لوصح ) یدرو لا رطاخ تغارف هلهجو رهییعب )یدفح ندکغاا هدنکیدلدلوا
 كاشب ورد هک یسر ندنراتسود يدق مکا یدلا رطاخ هت ند هعقو ر ول ذم شی ورد

 یدیدو ید ر وک هد هبتح نیل وب یناو یدلک ندرفس ییا ونقل و و ن رف اکا هدنتاح

 لابقاو یداوا ل ربهظو نيم كن وو” علاطو  دالب تغ هکلح و نع لنادخ تنم

 ند: ارطض اكل حلب دو یقارشف نم یدقیج ندکغابا نکیدو ندنکید كاکات كالیاد تاودو

 هتف مو تجز سسع ) ارسب مسعلا منا ) كدلوا لصاو هپ هبن رم یاعوو داوب صالخ

 ندیا ربص هیافج نع ) رد ررقم رسا هل سسع قرعح ینعب هروضحو هغاناس ارسیو )ژرید
 * تب # ی دلی ا لاصدا وانغ تاغ یعادخ هل اهط-او لوا ل دکحرهذ هکر دقو یو ) هاخورربا

 اقلطم هفوکش * هدیشوب هاکو تسنهرب تقو تخرد # هدیش وخ هاکو تسنفکش هاک هفوکش

 ردشلوامق او لاصی او فذ نوک | نزو ترورمضر>تسا هاش )هدالصا تساف؟ش)ردکع>

 تسنهرب ) ردکءد شلوصو شتروو شعزو ردعسق ند.ضام هدیشوخ )ردکعدشاچا

 ەد )شاترواهدیشوپ )یداوا تسنهر هلرش رط لاصداو فذحردتسا ه:هر هدناصاهدنو

 شا هزات هاک ك <>( تیبلوصح ) ررو لث هروک ذم شیورد )شاوا روتسم هلغاربپ
 قابچندفاربب اک هدجحا رواوا هدرهرپ ءاکو هزات هاک یعیرولوا شاوصود ره رهاکورواوا
 كلا هک هیادخ تنم هسیا لدکج هقافو رتف نامز هصنهدنس رولوا روتسم هلقاربب هاکورواوا
 و تیلعاوو تيلو ءم نيىدر دلو ءم ۱ هدشوخ ) لدصر مدق هد طاس هل بس

 دار یا تک ۶ شماجا | هيا نیلد دا رمیعذ هلکعد شجا یتسانعم كتسا هتنکش ) شد زای

 ۳ دود زو ماو مشاد ینا ع یددوت هک هکنا تسال تس :وآیاجهکن ک مب نما

 هسا ءم ربص ر وا ڪک اره یس ال )ردکم ر وربص هب هدنتفو تبیصم هب رەت

 لردصم ناهج شی وشن ) تدحوف رحابو ) هیعال ینا مغ ) رد هنسانعم دایلرابمتبنهآ )
 یب را یا یدید هندیفر هاش شد و رد ( تک لوص ع ریکتت فرحاو ) ردتفاضا هل وعه»

 قجنا مدرکچ نع كار یدیا دروکی ب نس هک ت قو لوالک دیرب تېنهت اریز هلی هیزمآ
 مرکج ن دوق كنم ربغو رکسعو تیعر نها یتعابئد نوکو باما ط۶9یدیراویدیف مرغوب نعد

 قاوا نوګا تبسنو تدحواب نالوا هدیناهج ) شود ناج هن رر ناهجهد هست ضپ
 دشاب رکو E2 مدنمد رد دشا اب اتو رکا ىولمە# ین یتسانعم تە

 شرهع ( هل. رط لاح هداراولحرکد )رداندلاقناو لاوما دار ندایند*عدنب یاب سرهع

 ررید هنخاب ۳ دن یاب ) ردءجار هراند نیشو ) رد هنسانعم تیحهدنوب رهمو ) ص فرحا

 اک اما زب هزا اهبودن د ردندنته> هقاقو رعف هس ناوا اند رکا ( تب لوصح ر)

 الی * زراف رک هننحشو رهم هجرب دقت یدل وا ییصاحردب :ls ناب یی زد یاب هنن

 نی ز ) تدحوفرحاب یالب# تسیئرو .تسهرا تسرطاخ جرهک * تسین رب وشا ناه جنز
 ارز ردکعدكرتاشیر و لرشوژم رتب وشا هیانعم روک ذمرداینددا م ندناهج) ردففحندنزا

 ردترابع ندشوشل لصاح رد هتسانعم قاجرودی هاست رو قم ردشرف ندب وشاو نتفشا

 لر شوم ندائدوب ) تدلوص) رد هنسانعءر 0 ارد ەي مال رطاخ عر )لیل عت فرح هک )

 نعل قو رکا و راو رکا ردباا 1 !رطاخارز رد رابع ند هصغو شدوشد اید ن یلردقونالبر

 ینلقوب و با ذعو با اس> هدنرخ او مب :وفوخهداع :د ییاراو لايغادر دنا عن

 هفت وب یک ینوداوا فن ندزاهدرفم ءازندرکاو )رو )ردففحمندرکا را ) ناوهو تاذ

 یرورسد ر هک تعانقرج ٭ یهاوخیرکناوت رک بلطم# هعطف * شعاقوب یسهرهب هدلدوب نیلبا راکنا



( ۲۰ ) 

 ییرع ردقتس ندندلط رسا یی ابا بلط بط د رقم ن لعف تاطم * ینهتسالو 3

 تاداهلرعف كم فاکرک و )رار د هنود ناوت ) رید لو اکا هسلبا فرمت مع هدظافلا
E) 6بلطمو )شلوا عفاو طّرمزلعفبطاحدرفم عراطعلعفی داروها  

 یه ۱۲ رب ) للعت فرح هک )یوعفم لب 1 طمو رد هثسانعهریضرج )یسانر <

 ثالر کا ند كسرلبد تالرکناوت ر کا ( تا لوصح ) ردکءد معهنع رد هسا ڪم لعأف لیعف

 )و داواوک ندتعانق یی صاح ردالودر منم ارز هیلبا بلط ه:سا یرمغ ندا كس رتسا

 هنسانعم لعاف ردلرعف نع * ییکنوا تاوردرظنات # دنا ٹفانهادبرز یتغرک * زالوا تداعسو

 یرعگ واو ) هیمالواباوت )هنسانعءاب رد هلصقرحرد )هذ فرحات ) هیطرش هیعسا *هلجو

 یک مه یربغ تاوئردو ) یک رص لوععء رظن كنك J قلوا عجار هرژو )+ ییغ

 هسردپا راثن بودیا لذپ هلیک | ینوتا هلرشرط قدصتایو ناسحاهوک ینغرکآ(تیلوصحم)
 هلا رز كد داا کر او دص ںاوٹ كنغ یا نیس دا تاغتلاو رظن دنناوت کا نقاص

 *زایس !ماهدب اش ناک ر زب رک ° Cok هساا هل ه> و هز ره لیا لو, نرز یل صاح ہکط ادصخ لاشا باو

 رده ندزا درّعم ءازو )ردتلع هقناس تا لیلع فرح هر یا هک +: ور در

 هب ) ردتفاضا هناعاو كردص» شاور دربص )ردکعدراولوا ردءج تادانونوفلا ناکرزب (

 ردتفاضا هنلعاف لردصم هدنع لذب ردا هدافا نسا عم هيل طه نه هک ) ردکعد ك

 كشورد هک منشأ قوچندرب کا ارز هالا تاغ اه sl دارا لام ەلکناكننغ(تد ل وص ع )

 نادرب ر | * 3 تس#ردقوتباذعو باح نوعا لام هڈلور دار زر دک دندن اک "ولد کٽ 15 :گیریص

 کو هدخراوت e وا ء#۵ یرومزدشاب ے لم *یاپ نو>جهن*یر وک مارهبدن 5

 فاک روکش ءا هاشدابرابجرپ هک ردروک ماره) هل سا رپ 2 ےس رداهبرب هکر دنا ر وج مارهب

OESیتدانوھکیدلبا صیصخاکا یتراکش :اشداب روک ذم هم شاناس 1 ا رارد هلالود  

 دس درالروک ربهدراکشنوگ رپ تح یدزام هلوا هنسد یربغ ندنا ییصاحراب دیدروک مارهب هلا ھر ام

 اد دعا ؛یدلوا مولعم ۵ کصا دنا هګدرا هدول ید ك هراغەرب روک یدنکب وشود

 كما اره وڈ نکیدلبا دعن یلعوا هکر ام دما یرادق وح للا را دحل ی 7

 ) تفر 5 ماحو ردم اره هکر هق نا (یابر ( رود بودا ت تراشا مایح هئ س دص ا

 مارهب زوک هنوک هج هکر کن( رع ۵۳ یفرک یروک هکمارهد )تفرکمارآ هبورودرک هم وهآ)

 یلعاف مارهدو )یمسنات نارو ) لوا لوعفم كدنکر وکر و )تدحو فرحا یروک )( تفرا ۶

 دا ارج ترعراد رب. دهی هکر < هل هر لە الو كج* ه, مال یاب )هی فرح نوچ )نن فرح هن)

 یر وکړ ر وک مارهب ر ۶۱ ( تیب لوصح) ردکعد هجنرقرب تدحو فرحان یروم )رید
 هرو» ارز لعد یرادعم یغالا هکر <K ندرومر هدنتفاددح هسردیآ لدب هبارعق بودا نابرپ

 راٽعا هد تاد یلصاح رداکد یو كیا دعا رهناما ردق وجیغاا هکر کج تب سڏ

 ود رکن اویدلع هکدوب یتسودار یکی * تیاکح* لکدهریکنو هراثغ رد هر بصورة

 EE ۳1 مهاوخ ی ءاروان هه a دار الف E دد

Sa۱  
 ردهردصم لرد صم قفاضاو ردرد صم ندا لاعتفاقافتا )تدحو فرحا یتدم )ردتفاضا

 ردها سا ڪم مک هدفارید ) ردکعد یدلوا عقاو دانعت ( ردعحار 4 ین و بد تسو دربعصنیشو ۱

 ( كنواما )



) ۲:۱ ( 
 هتسصصحصسح - س»ح)»)ا >> >»- س سض ص س س س

 یلعاف تفک)ردکعد لد هروک ی دیدن ناب فرح هک ( ردکعدنامز ی هدرارب یک كنوباما

 رظن 4 یهلآ یاصد ییسانعهردکءد یافتاو یناهکا اراصض ) یدط وس ی یدیدردیکب

 | ردکعد ندن را هسیک كيناوید تسود ) هیءالوا ناسک ) شءارمصب یب و رظن یب نیبد هلا
 ید ناود لها هد ید ردیا تمدخ هناوبد هکنداراو یسودرب كن رب (تس لوصح)

 نور و هک دلوا نامز قوجیدیدهسوک رب ,یدلوا عقاوقا هنا كهروک نامزو تدهرب

 یر ندنرا هسع ؟ كناود لها یتاهک انر اک کج هروک ی » ع هتسا كمروک ینا ن, هک:د ددل دهروک

 هکید د نیسروصح و لوا ندکهرو ؟ییآ in ۳ هکیدید ید ارضا هك سالڪ

 لو زعم هکر دنکم كهروک تفور تسود قلعتم هناود اما یدلشا اطخرب یی ردق و

 # همطد * ر دلکد نوعا «a یرمعردت دنهجول ع کیدټسا كم روک ینا یلصاح ا تصر 9

 رادوربکو ریکو راد) ردصم فرحا کر زب * دن رادیتغارف نانانشاز * لعربک و رادو کر زرد
 سعرا نوطردصم فرحرعفرحاب یتغارف)ر د هیمال تفاضا هل )ر د هن ساعد هعاو هتوط

 تب ا ندرلاتشآ ESA E لوش ید هدنساغوغو دماعه لعو 2 اراکا (تاب لوق

 لددرد ® سو یدنامردزور* روا لونشهنقو دکل ؛ادابیر انشآ ینو رواوا
 جاع هدنامو رفو هدنام رد ) هیعال یفاضا هن درام نامز فرظرد + دنرآ ناتسود شاب

 هیعاللد درد)ردل وب هدیاوزم)ردص۰ فرح اب و) لدب ندیع"ریاه ےعفاکورد هنسات#»
 زرد هب وبهدن رلقدا واهدلع (تبب لوصحم) بناغمج عراضملعفدنرآ )رد هل و هدناتسود شد)

 وردنا تیاکشو رگراهظا زمب رار دالا ةت اب راتو د ییدرد یرالکوک هدشوک ی الوزم ویا اتا
 یک كز عرب نده اڪڪ# هر رهولا 3۶ تاکح رر د | ضرع هراس ود نب رار سد رد یلصاح

 شکالئام دنسنج یدک موحر هرکعر دکعد یسایا كحعدک كعد هر رهوباردنج رادبعیمهارد

 هکر دبا لاسر رونک هسارپ هدنب او هکر روک ین وب سو هيلع هلا لص د ترمضح نوکر,
 نس ین (هر ره وب اتنا )هک ر روترمضح هللاو سراب ردی دک هکر روس هدکباوئاراو هل نج ربا دبعا

 اکران دار ء اح هما وبیدروسویدلوارومشم هلیسا وب سر ردکع دیسانابیدک نیسهرب رهوبا

 |شیدحقرفزوجو ا سش ندر رز ؛ ترمض> رطح هر ر ھو | ید وو ترمض>یب ساواک ا ارز

 یرز؛ربرهابا ای)تفک یدمآ سو هب اع هلا لص نط صم تمد ژورره * ررغابا تءاورفب رسم

 ردبطاخد رفعارم لعف هلوکس كنارو ىع كناز رز« د د رک دایزتبح ان هزورره نمی (ابحددزتارغ
 ردکعد یرشا نوک هلبرسسک تایغابغ ) ردکعد هللا ترابزنب ماکنربضاب و هاقو فرح نونو
 هدابز ردموزع هلو ارم ۱ باوج ندان لاعتفار د.طاد رقم عرا طملعفددز )ردوصنم هل رم

 (فب رس تەدح لوص# )رد وضم هکر ریغرد هنسانعم نر هل. كنا حابح )ر دک ع د نیس هلو ا

 ترضح هلوا هدابز كبح هډ نیسهلوا هدا ز زدت هج تبع هلا ترابز هاک هاک ینب ةر رهابات
 نددنت ةکار یلد بحاص # هفیطل * هلواهدان زكا هک نوک رهیعب رروب نیسانعم جش
 دد ناوت یښزورر ه هکنایارزا تك دشاب هتف رکاروا یس OT ا اقا هک وخ

 شنک هک هلکنزوکو ب رای دبدلد بجا تراک و بسه بورعو تو
 هکنوهکایدیدلد بحاص هلوا شاوا قشاعاکا ین

 رد رو هشم (ذهر طاق ۳ هک كنقرکعرولواكهروک نوکر ه
 ندا.ط كسعس)ردب وب و لوقم نوهعیدلواادج .اتتور ك هدواب هاک و بوغابراق» اک ہدناتس مز نعل

 | ندنرلک دابا هیت هو کین رلیحاص نسح نید ردوو یس ەن نز هلتمح نابسا یرپغ

 ( س ) )11(
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 هر رهوا

 وور

 یع در

 ۴ د ر موحر ءموحرع حراش

 دوخافد رش داد لوا

 یدیآ تاوص هسزاب هاا رام

 مباطال

 تام اقلاز «

 رهش لک ین بح ۲و رتال

 هلع هد زالو م ول رغ

 مون ره ایت لاله ]اء حاف

 هيلا نویعلا رظنت ال م
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 هک نآ دنچ هن نکیلو # تسین بیع ن دش م درعرا دب دب * هعطق * نیکسم شعا لکد هاکآ
 ےک رود هتساتهم دد "هد را ردیف و فصو هدئلصارادید ) هلص فرح ا سا دا وک

 تقاضا هم د مه )رد ه:سانعم تراز دن وب رلب دابا لاما هدر از اکو هدزوبهاک هرکص هل.داصا

 قءراو هتنرابز كەد رم (تد لوصح) رد هسا نعم نفر هدنوندّس) رد هل وعم لرد ے٥

 انایحاو را هد لداک تب هک همراو قوج ردق لوا اما ردیعس۶ ترا زارب ژ ر د-اکد بیع

 * نک تمالمارتشیوخرکا *الوا لولم ندکیدروتوا هک همروتواقوج هجر دن كف دراو
 لوععم كنك )لوعم تاداارو) رد هند اعم یدنک نتشدوخ* سکز ندینشدبات تمالم *
 سکزو ) یجب مع لوءفم تعالعو ) طر باوج ندینش دابن ) (ردتمالم یسیناتو لوا
 كسر دنا دن هک دنک نعي كسرها موا یکی دنکر کا ( تب لوصح ) یح رم ہر غ
 هن راندا راتعا فو ذم یطرمش باوج نیسز ا1وا ج ات هک شيا دنب و موا ند 5

eندیهپ مکش رد فا داب ناکر زب زار یکب * تباک- # یب ۳ ارج هلو شعءاراروایب  

 هگارد ار ناتسود یا ت تفکد شرداصوزا راتخا یب ور تا نا ا تقاطو تو رک

 فلاح د ا# دی رادرو دم م مرکب رعنا د هضر یک یحارودنس سا وب نر هرو دونراتخا مدرک

 یدلرو و یدناوط تفرک ندیهب) ردکعد قلرو وقغالودهدنو ندیم ) هاب

 رد هن وعفم كردصء هن تقاضا هناور) ردتفاضا هن] وهم كلردصم طط كت اطو)ردکعد

 ل: فلاح هدترف كثر ندراکا ) E لوصح ( ردلوعةم مده ریشارت تقاطو

 عد ی دعوط تواط هط ء.ّصو یدر ول کر و و شرف یلصاح یدلشاب هفلرو و هفعل و ظ

 مرابتخا هدمکیدلبا مب د ولت سود يا ی دید ی داوا رداص ندنا راّشخا ف یدم هدا طب ص

 ل نمزاب و درغ 5 هک < رزوا ےن مب هدضوصحوب و یداوا رداصراتعا ی و يعل ید غو

 کر ,EE ا لا بلقروصحاکر هلکذگ زاسان لوا ین مود  یدشر | هدن>اراکب و

 14 وا تسدان نا ۷ ثب 36 یو دم * هل:هابصا شود نا هز هد دنس ضعب) كنوطروذعم

 كدراد) ادم ریخو .A مالدان نادنز ( ادام مکش ۷ . رد دان لّداع و درا 0 * دهد ر =<

 س+> داره نک لب 2 رص رغ دا ردو ی 2 رە لوءفم داو ۱۱ رد لقاع جد یلعاف

 هدنادنزو دن یداب لقاع رب س ) لقاع یا ردسءادنز دا کش (تس لوصح ) ردنادزو

 تسد را مکش ردنادا رک * لهور و دعب مش ردنا داب وچ و ررضو و اریزژا عوط

 له ) رد ی تاداورف ) یک رہ م-۶ مکشردناو) ی 2 رص لوعقم دا دمت ۶ لب

 لیلا فرح هک ) هتسانعم كمر ویلاص ندن E درفم يما لعف مک كناه

 تر و رضاب و ندداپ ردلاح مک ردناو ) قاتم هربخ لدر ) یربخ تسد را ادم داب )

 هلوروب وه الود هد گش دار هکزوح (تب لوصح) قص عوطعم ندتفاضا نوا نزو

 یلنصاح در و یی ردکوب هرزوا كروب هدمکش داب ارب ز رویلاص هر و بارطضا اکس یا

 تا واخ ہدیا با ےکر ۳9 رک كمردک هدک درو لا نامه یناشفا رکاو یدابر

 هک هج رکا را نعرب و نذا هری امکح ارب ز لرک قلوا دیقم هکرادنرب و هب هراحرب هداکاهلوا
 فی رح * تدب * رد نه ضع نک زکیل رد هدل : نچ ترو ص: ی . هیاکح وب كنه ترہضح

 هداب ه دنرل> الط صا فد ر> * را د» شد تسدندش دها وخوح * راکز اسان یور شرت

 | ورشر , )رد هناس یفاضا هب ور شر ) ردکعد ن نرا 2 ۱ هطم هدنو اما نر رد ده یحاصم

 ۱ راک اسانو رد 2ت انده قئاوهراکز اس) ۳ ۳ دا ا( هس( ود لئروصیشک اردییکرت فصو

 كر اد تسد ( ردکعد هینسا تک ندشدهاوخ ( علو فرحوح) ردکعد قفاوعات

 دن 2.7 ی جت

 ( لوعتم )

 iui ی ی تا
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 (تسلوصح) ردکعد هنوط بطاح دردم یهن لوف رادمو ( یسات شو )لوا لوعدم ۱

 هلوا مذام نعل هعوط هنوکوا یکیلا هينا كنک هکاوح فد رح ییتروص یک آ قفاوم ان

 و تعارحور ) عارمصم )ردح ور ب باذع ق ےک لزاسا صاح قدلر ل سا دهالا نوساک و3

 ناایردرمسدون هدمآددب یلالم مەش ەد را ا کر * تیاکح * ملا تساذع سج اٿ

 سلبارط قد رد مدش كلرف ذ دیق ربسا هک یتقوات مو "فرک " سنا تاناوی> او مداهن سدق

 ۱ ارهودرکرذک دوبام نا: ىت ةرەم ةقناس ا یا-ورزا ینا شا . لکراکب عادوهجا

 رد رهیءال قشمد نارا تب # متنک یراذک هوک هجو تسالاح ه> نا تفك تحاثش)

 رد نایاب رد ) هلرع ءابرلپهورو روقوا هلمحم ء اب م دیدپ ) هیعول تدحو فرح اب یتمالم)
 یرحوب) ها فرحات )رد دار رابم س دق هیءال تفاضا هسدق ) هتسانعاب هلص قرح

 كنرف دیفرمسا) ناب فرح هک )تدحوفر>ا قق و )هوا شاوا تدعرب هدناباس هکر رتسوک ین آ
 سابارط) هیمال قفاضا هسابارط ) فورعء هلئوکس كلونو یهف كناخ قدنخ ) ردرا هال

 یراصحو یرهش راو هد را صح ردیسا كرهشرپ هدنسحاوت ماش هدنرانک رکد قا

 یا )ردا طفح یتدناح برد هک راوراجر ا اج هدارد بل نکا ردقارار لیمرپ ندان رد

 كنسو هرحهو یک كنار اسور ) روئلوا مهد دادتما هد دو ور دوجا اھا هدات وب

 فرح اب هَساس)تفص طدار فرح هک ) رد مال تفاضا هرلح ) رد« كسار هل رهف
 یتفرعم هغاس هد هه“ اب رد هقلاس تفرعم یریدت لسوت فرح «نمهو) تدحو
 نالوا هدعشمد( بکر لوصحم)ر دکعدنیسرون هدول یراذک ) هیمالام نام ) ردعقاو

 مدنوط سنا هلتاناویحو مدوق هتنابارب سدق یهساب یداوا رهاظ لالمرب اکب ندنتبعص كتارا
 هاا قحاب هلرادو هج ییب هدنف دنخ ساب ارطو مداوا سا هندیق كنرف كد هتفو لوش

 یدا راو هماس تف هه ره ارا ہلکا اد یک وا ندنرباک اب باح هک كدهتفو ل وش رلبد" وط

 مدد نیس روک ههو ردتلاح هلو یددو یدل یب و یدار وا هر رمکیدلشیا شوا سدا

Ea #تخادربیر کیدی مدوبن یادخزا هک ۶ تشد و۰ 9 نامد رمزا متر ۳ یمه# * 

 ردکعد مدراذ هدحو ماکت یطام لاح ت ا مع رک ی ) ۳ فرح اه یمه

 هداتهج ییعم میم مدوبن ) لیاعت فرح هک ) هلص فرحاب هوکب )ردناسنا داره ندنامد ر )

 ههوک ندنامد موندناسذا (تد لوصح) هدنرب دقت دوبل مخادرپ رد دیعم هنس ذا تحادرپ

 هللاا برقتم نب یدرغوب مترا ق مو تبحاصم هرب غ ندادخ اریژ مدراذ هارصو
 E متراعموتب .دک هک م درا هتش دو هوک بودا ترف ندد ره نوعا ما دلو أ

 یر ورسو ىلع دس نادر ح ارش ص ءا م E ندرابخ داود نوعالوا ¢: وکو ت ۳ عام ر زا ها ىلصاح طعف هوا

 هلو قوطام ی ورم نکیل ود عایلوا ن نرافم هرم- ۶ ندادخ و هارگگو هغاط ش شعد

 اکب mM یربغ تو یاعت ق> ارز ییسانعم كنا عارصم) لمأف ردلکد

 دو تااح هح هک نک شاک * شش * شم الرا كالام هادا قح نیبد یدلوا تنراءءو تبحاصم

 ۱ هدتعا تادف و نا فرح ۳ * تخاس داب . د صان ءار وطرد هک ۶ تعاس نرد

 یتعسدر رددیقهدیام)هدانعم ماکنم میم ) هیعال مد رمال وا )لیلعت فرح هک ) ردکء«د هدلاحوو

 (تی لرصحم)ر دکعدقلوا عن قو یار ردهن-انعم رد صم هدنو تخاس ) ردکعد لرک کد

 هد: سا زیدو هدنسارص د رمانو سنجا هک هدنعاسوبو هدعدو راو (لاح هن هکلیا سايق

 رسا هکنرف هدتمدخ قلاب و قارس هل دوهج كولب رب عب رک كلبا طالتخاو كمن
 یک كلوب ییصاح رس جا حا هغهروص هلبا سابق ردموام ینبداوا هل لاح كلا نالوا
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 #٭ نانسود شد جز رد یاب * تب * لکد جاش هض رعت ردندنایمدب باذعو تتح

 2 تادانوئوفل اور دک لد نادری ءاهینأت فاک ناکن کی * * ناتسو رد ناک اکیاپ هک هب

 هدناتسوب لرل هک قلوا سوبح بولوا هدربجتز قانا هداتف واتسود کک الوضح) ردنج
 هدتحار هل راسا او را هناکب قلوا هد ه لاتو رلتسود لیصاح ردکب ندعلوا دازا تواوا

 راند هدیو دروآ جر ن تلاحر * ردلکشم تحار هر هناکب هک هتحرکا ردکب ندلوا

 نیب اکیدروآنم حاکن دفع رد تشاد یزنخد درن باع دوخاو درک صالخ مکنرف كد زا

 ندرک یاژرد ناب زنامرفانو یور « ریتسو دوب یوخدب رتخد دمآرب یادم نوج راند دص
 حاکن دقع ) تدحو فر> اب ینخد # دنا هتفک هکناذج نتشاد ضفنمارح شعو تفرک
 فصویوخدب )ردربخا داره هدنو رداجوم رهمو حاکن دفع هل رع فاک نیب اک ) های
 عطه رغ شود نامرفان هد ههه ضب )ردکعد دناعم رد هل وا هدوب یور هزبتس ) ردینکرت
 مب سا رروک ذم (بیکر ت لوصح)ر دکعد ردکم نذنباپ لیعفت ردلوعفم مسا صفتم) هنسانعم
 هبلح هل دنکو یدلبا صالخ ندکنرُف دق نب هراثید نواو یدر وک حر هاا حزبا روک ذم

 هکنوجهرهم نوتلازوب یدلبا حاکناکی ییع!یدروتک هج اک: د هع ےن ینا یدیا راو ی زق ر یدتلبا

 هکابا ۳۸:ازارد نایز شکا عیطهو . دامنه ریضو شعایور « هریتسو یوخ دب رخ د یدلبا رور تدمر

 *وکند رعیارسرد د.نز * یوم * رلذعد هکلیوش هغاق ردکم ییافصو شاع مبو یدلش

 هیهالواخزود )رد هننایو دیهالوکن د رع یارس) هاب د نز # وا حزود تسلاع نرد مه

 هدناهجوب تروع نمار هدنوا كننک یا( تد لوصح)رمخ مدعم le نرد ) ادم رخومو

 نٍ رفزا راهش ز * ردیمنمج كناوا لوا ابو رديم 4ج كلا تروع یارب یەو ردیعهج كلا

 هدزسا هلتوکس كنو هلا او یرمسک كناژ راهش ز# رانا باذع اش راتفو *راهذز دب

 هاب نیرق) ردعالمی رانمناماو ریذح هدنوب هدنسناماو ربذضو ع در ردکر شمو ردتذل
 اد نشست ۰! ند ا قورذ هریغمه ملکت »رها لعف هلی رسسک کات انف ) ادا فرح واو)

 ردب وصتم ند:ه> لواردقاضمیادانم ردانرابیرپ ده "ان ر)ردکعد هلواص یز ندان برع

 نصار, راهنز (تدلوص#) رد رانلا باذع نع یزید ردوصتء هل طاخ عزت باذع )

 زهارپ هلعص یز برات ندشادل وب نهار ناماا و ندشاداوب نار نفاص نعد ) راهذز ندشاداوب

 مهجهدایند)ررویب ههجو هللا مرک ماها ترض ح هک هتن)ردتانک ندناران با ذع هک ندشادلوب

 ردن وتاخ نام رفأن ویور« رتسویوخد كندنکی دار مه دوه د كعش ترضح)ر دنروعزمارب

 زاب رانید هد كنرف دیقزا ارتنم ردپ 3 تنال ناوت تک مه هد رکزا ردتعآ ناز یراب #

 تدحو فرحان یراب # د ر رڪ وت ٽس د را 1۳0 درو را دەدى : یلب م فک دی رخ

 هب هیعهرءاههدرار ی ك کوب هد رک )راد ت: هکابدقتراقحو تادكدشک هناس تەن ناز )

 ندب ر روک ذم ند هدلاحینبدل واشابازارد)ر کمد بود اژوا هدرکزارد) رربد بر ءاه

 تنا ) هلیعر واووت ) ردکعد یدراب وس ردیضام لاح تیاکح تەك یمه ) شعا لکد هاکآ

 ردکع د سان یک ناوتیرب دقت) هنسیریضو ه صفا و هس زهر داش داڻا ) رد هنساتهد

 زاب) هبعال نءهردب ) تفص طبارفرح هک ) هل رطیراکنا ماهفتسا ا ضخ” لوا نس

 لصف كمال ەد رع ىب )ردکعدیدلا نوئاص باغ درئ» ات لءفدرخ )رد ۹ تادا

 هلباقم فرحاب راند هدب )راړد یرآ هدیدراف ) ردکعد دوا هللا هرمسک هدیسرافو ) روتقوا
 (بیکرت لوص#)ر د هب ءال تفاضاو هلصفرحابوت تسد )رد هلو هدرا د دص )ردکع د هنو تلا نوا

 هسوک لوا نش ) ىق راو تودي ازازد ینابز تاذونا وه هرک ر نوناخهروک ده ررو جش ترمضح
 TT TEYE PE PPT TIERONE GLITTERS hg a تک

 ) نسلکد /
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 هرانبد نوا كحرک مدد یب ) یدلانوتاص ندگنرفسدح و دف هراندنوآ نس ما هک نیسآکد

 دناهر#* یرزبار یدنتسوک مدینش * یوم * یدلباراتفرک هرادزوب اکو یداا نوتاص

 لد ندافویع* كنانو ینوکس كنسوواوویم ك مج فاک دنفسوک* یرک ت سدو ناهدزا
 هل وکس كنارو هل را هع كنازو كلا كرزب) لومة تاداارو)تدحو فرحاو)ردکعد نویق هلا
 صالخ یی ) یدراتروفردهدء"تادانونو فلا بئاق درف«یضاملعف د اهر )ر دک عد ولو ا

 یدردہز یداروهشم هدسرع ردکعد دروق هلنوکس كلارو ی كمع فاک درک ) یداا

 صالخ ند: ااو ندر یاس هک واوار یتویقرب هکم دنیا (تدلوص)راو یدآ هعن

 ردکعد یس ھك اس * دم 1۳ وزاد ةو ن اور 3 * دیلاع شاحر دزاک EE .ث ٭ یدلبا

 هلءال نوکسو یصف كن *:ا-قلح) رر د نیکس هګ رعردق اع هلنکاسج و و یا راک )

 رد دارم كعروسهدنو دمو هدتفابناغ درفم یضاملعق دیااءع )ه)هگ فکر دواک مگزاغو

 ردلیعتسم هدناسااحور ناورار ز رد هنسانعم ناج هدنو ناور)ردکعدیدلرغو ییصاح)
 ندنس ههبدروق ینویف (تب لوصح )رد هلنطب ءا یتفاضا هدنفسوک ) هدناویح ناحو)

 ود نوسلوا كابانیدلبا مد نعد ) یدتروس فاع هنسواک كلو يق لوا هک نیلبا ص)الخ

 لاکنجزا هک * یدلا هلان ندنشذ تاادنفسوکناج هح دنا هلب و ردشمنح ندنلادروق ارز)

 كناناوحیب وا | یني )رد هست سس لاکنح *ید وب ونک رک تبقاعمدیدوج *یدوبررد کرک

 بطاحدرفمیصام لعف هلو حد هدار یدوب ر)دیک ات فرحرد ) رد دیمال یفاضا ین هپ

 هک یدلبالات دنفس وک ناور (تس لوصح) نیسشعا نسابو لدا نس یدوب وت)ردکعد كدیاف

 یب یي داوا نس مدر وق تباع مدلاصر ظذ هکنوح لدلبا صالخ دم ی ندک رک لاکنح

 ندکنر ةدب د یا و کک ردو هص>ند هصف داوا نس ندا الهو ندا صال

 اریدب اعناهاشداب زا یکی # تیاکح * ىدا بارا تد رک هننرغخد یو> د هلو اما یدلبا صیلخت

 9 لداوا رس

 هم هو اجاحواعدرد ره و تامانمرد بش هه تک درذکب هنوک هح ترب رع تاقوا هک دیسرپ
 یلعدیس نادر هدنو دنن *دریخرب وا لدزا لایعراات دنرادنیعءوافا هک هحواتدومر ذ ال« تاحار خأ دن ردزور

 یع"در ندیافردکلبا كرادت حرخ نوا هوسک و هعفن هلایعو هلها دارم ندناجارخا) رد هنا هم دق

 هلرعف كد اک فافک )رد هنسا:ءم تهج هدنو هجو) لیلءت فرح ان) لکد دارهیبارخارطاوخ
 هل رمسک ینافک )همال یفاضاه وا) ازاحهیمالاب و هاب فافک هجو )رد هنسانعم قزاو قزر

 كّعلایع)رد دا ره تا هدنواماردک وب رابا زا رد هیم ال لا عراب )شعا لک د یقاک نیلبا در

 یک یندداوا یعج كدیح دایح هلدب د- ثید كروکم ءان وی 2ك )ردیعج كالبع هل اک

 تااحورگ هما كرلفو فب یو زب رع a هاشدا ر ( بیکحر " لوص)

 تاجارخادویق E نوتو هدناجاحو اعد یقورصسو هدناجان م هک نوت یدیددیاع) ید دردن
 شاعم تهج EES هاشداب) 3 هدندیف یمزاول لرلن وب یعب) هدلاب عو لها تان

 دود ن ) هما یاهو یو لایعندن اکو کخ ےک اترا يلب دا نيعڏ نعل )رزاتوط نی٤ ىف داف و

 شیدا وا رک د * لایعدت یایراتف رکی ا# یوانم # ۴ دلوا لوغتم هدا بع بو لوادي هم هلاایع
 رلب دایالام عتسا مدتسا انعم اله م رکصفد هیفخ و دیکر فصو هدالصاراتهر ۲۷ لابخ
 هواو ییایرلیدلیا لامعا هددتسانعم یاب قانارد ی: کر فصو هدناصا هدد یاب )
 ردکعد شا E تو5
 راتفاضا) شابآ طخ هل د دما دایکیا نیبدر در رهن زر فطء هراتفر کو)نیيدولغل ی ابا تاید

 هد وا و فرحابو) رد داضت تعاص) لباءهراتفر ؟هدازآ)رد هیناب و دیهال |
 ا عرب

aE)( س)  

 هليعرط بن ره راو فل
 دم

 یرورسدر



 ییعسد

 یرو مسو ییعدیس نا در

 عو یر ورسدر

 یرورسو ییعادس نادر

(eT) 
DRS OED EEE NR EEE r i o TET TIT,تن ست ی کد رس لس  

 لوصح)یسینا لایخو)یلوالوعفم کدازآ ) بطاختدرفم یهنلءفدنیم) شود کدوسآ
 فكل دارا ید هر وک نالوا دیق» هی د 3 لا .ءو ل ھا نعد ) نالوا الّسم هاب ۳]] لا.عیا ) تا

 نانو دنزرف مغ۴ لک دم بلقروض>و ت داع یاةصاکس و رکن دع ود ) 3 یا كل دوعاو

 ل دقارعتوکلع )ردە: ساهم کالم ) ه دعا نوکلم ا * توقو هعاحو

 كعاو یعلغوا (تب لوصحم) سدق اعقب )ردتوکلم ماعدا رم هدنوب هنسانع» قارع ثال ٥

 هدر س كلاع لوا یتعب روقیلآ ندنربس توکلم ملاع نسرل# یک كلوب یتعبیمع قزرو سابلو
 یتسانع كندناث عارصمردنالک دوخرانوب رواوا عام 5 یندا هلوص و هیادخ ارز رولوا علام

 لوا عارصمو ش«رونک یا یا دا نیبدرروتکو رک ینس ندهدهاشم وریس نالوا هدنوکلم مع

 * مزابسم قافتازور همه * راش مزا فلاخم هر هنهس عج رلنازاب توقو هماجراب و دنزرف مع

 -یادخ )فر ظ فرح اب بثب) ناب فرح هک )ر دکعد مرایا هدنوب مزاس:۰٭ مزا درپ یا دخاب بشب هک
 مال وا دیقم هدحو ماکتم عراضم لعد مزادر ) تبحاصمفرحاب )ردادخ تدایعا یر دقت

 ها دخ تدابع هک هک مرانوط هدم رکفوه دغی عمر دبا قا دنا نوک نوت (تسلوصح)ردکء د

 مزادرپیادخاب مدیا لاسو یلاخنداو ام یلک وک بودیا هجوت هئرع بانج هی و د عالوا دیقم
 دروخ هح# مدن یزاغ دءعوج بش *# شع | لک د قال هطالتخا نیب د مد ا طالتخ ا ها دخ یسانعم

 هرزوا ق افتار وک ذه نوک نوت (تدلوصح)رل با دازرلن د ار دقت بشر د بش * ءدنزرف دادماپ

 مدیاعورش هزام نوحبودا حاتتفالا همک ییعی) مردیادنبزاغدقع هک هکنوحاما) ہرواوا

 هدمرطاخ توقو هماجو نانو دنزرف ع ییصاح )ولد رهن مراة هل وا هربا هکرولکوب همرطاخ

 ا هه وام لا لب له رو لا هتعالم ضولح و هندابع یافص
 رردع یافتارپ دنلوادروخ هچ هکر د زیاج ) رد امررب یر رهدوخ لروک ذء)لرک قعالوا

 لر ویدرک تدابع:هلاس ء هاب . رد ماشنا دب 8 مزا یکی # تریاک ٭ لکد للاخ ندهحو هساوا

 رهشرد بس تحل ص هرکاتفکو تفر وا كيد زهب تراز رک فرط نآ ءاشدا یدروخ ناتخرد

 دیفتماعش سافنا تاکرببنارکیدودوشرمس» بن زا تدابعتضارف هک مزاس ییافموت یاررزا
 عب ) یچ دبا تدابع ردلعق مسا ندنباب لعفت دعتم *دننکادتفا امس خاص لاعارو دوش
 هنعدس )رد هیعال یفاصا دماش)ر دعج تادا نونو فا )رد هنسانع«ك تم ید اقالوف هیادخ

 یدرک )رالباهلاس ) ردکعد هدهشهرب لسوت فرح «نمهو ) تدحو فرح ا و ) رد ەنەم

 مکح )تبحاصم فرح ابرگح )تیاکح فرح ایدرو> ) هیمال ناتخردالرب )تیاکح فرحان
 هک )تدح و فر> بیماقم)ر دهمال تفاضا هنرابز) رد هنمانم هناهبو تاع هدررب یک كلو
 هل وعفم اب و ر دیتفاضا هلع ان لردصم تدابع تغارف ) تفص طدار فرح ابو لەت فرح

 دارە هدنوب )ردیج كفش سافلا) هنسانعم كاکرابم ر دیعج كنکرب تاکر ) :E فرحا

 قعوا هبهنسدرندنالاعتفا ردردصءادتفا)هبمالتفاضا هیاعنو ) هار اص لاعا) ردنلک

 یدرلب,اتدابع هل رالب هددتنمرب یسارپ ندنراداع ماش ( ب f ر لوصح) ی ےک ق“ وا هعاما الثم

 یجدیدراو هنناب داع لبس ترابز ی هاش داب بام لوا 0 هنر ما ءط یتیرلفارهب رل ڪعاو

 هک نەدا اد : ماشهرپ نوا كنس هدرهش UE ن كسرروک ت تهل صە رکا ید د

 ررولوا دیغ:-م هل زک-سفل كرام لزمس ید راب ردو رسم ك ندنوب تدابع غارف
 ۱ ادب ن د هو بک هت صاح رواوا ۲# دهو د سرھ هک هن هزر کی دن و داشرا ینعل

 | هرس هدیادا SEED, E د ردنا ادتفا هزک هلاص لعا رس جد نیسردا

 1 هک نص ار کال د اع .تلودناک رادرکت لو نع“ نا دهاز دهاز * رواواعبات - د

 ف

 ( دنج )

O TT O O TO TT PTT 



( ۲۷ ( 

 رایغا تڪ را نازب رع تقو یا هصرکاسد نک مواد ماعم تة ک و یاردرهتب یزوردنح

 صاخ یارس ن ۰ E دما رد ره داع رک دنا هد راوآ تسذا راتخاد ر ذب یر ودکح

 هتسانعه طح هلمگ ءاب ساب * یاسآ HF NS یا دنا رب وا یار ا تا

 4 ادو دم فلاءاهص )لیاعت تا دا ارو) هیمال هک امو) رده: اوءعم لرد صم قفا ضا هرطاخ)ر دعا

 رد دیعتمروک ذمدا مع هیعال هزارب رعو ) ازاگرد هیم ال قفاضاهتفو )لباققافئالو ردردصم

 یترودک ) ردتفاصا هنا وعقع نو هللع اف كلردصم رایغا تک ) ردٌشاک [عظع عجتادا

 هبافص هد ات ییعافردکعد هسراباا هیلبا لوق بئاغدرفم عراضم لعفدر ذب )تدحوفرحاب

 هیعسا *هلحو یربخ تسدایو )ادتبم زاتخا ) ردعقاو طرشل عف هدننهج یعم ردربمجار

 یارس نال وا هدناتسد یدا نام یار هدنلصا یارس ناتس )ردعخاو طرش باوج

 یاس ناتسب بودبا ینه بیکر هل رخأتو مدت بودیا عطف ندنفاضا هرکص ردکعد

 صیصخ تادا ارو) هیمال هکلمو ) هناس تفاضا هصاخ ) هتسانعم ناتسب یارسرابدید

 ردیا نایب ییارس ناتسبییاعم ردکعد رل دلق ایهمو لاخبتاع عج یصاملعف داتخادرب )

 هدیاسآ ناور )ندندیانک هتسانعمیمجلک وک ردیدیکرت فصو یاشکلد ) تدحو فرح اب

 دهاز ( بکر ل وصح ) ندنداسآر رد کعد رب قجال وا تحار حور رد-ییکرت فصو
 تحصنوحا ی داع تا طاخ ثاکاهراددید تاودناکرا یدلنا لوبق یتزوسوب كهاشداب

iyلو.3ترو دک ندراب هیت ققویاهصا رزب رعرکا نیس هلک هرهش نوک هعنرپ  

 روضح ی ف رش رطاخ ماحد زا ل عاح هس روا وا تاچ نعد هسردا

 هاب صاخ كهاشداب یدلک هرهش ذاع هک ردرلشابا تباور ) ردیقاب نگی راتخا سرود

 راد دابا مس هدام ا یاقثاو باوا نال وا هدنعا ینعب رایدلق یلاخ نوک | يارم

 روتاوا ےھف ند راد یناصوا هک یارمس ناتسد روک ذم ید مام یاسا ناورو یاشکلدر

 ځ رس لک * ناب وع فاز وجمهشابنس * ناب وخ ض راع وچ شخرس لک *# یواش #
 ر وا وا هدهدناتسب لک هدتفیقح هج رکا هلیتبسانم یتدا رد-هجار هبارس ناتسب نیش ) هاب

 هر تب لقص هرکصیدیا مسا هلقصهدنلصا هرزوا ینزولعاف سا ضراع ) هییشت تادا وح)
 رار وقوا ح وذم هدمالک تعس یتلعفلا نیعلرفاک و كءاخ و لضراع مگ اما رابدلباقالطا

 یدیدامو 2 شلبنس ( یری یدعدامو ادم حمس لک )ردهیم ال تقاضا هالوخر)

 هدکنر یدیا یک یض راع رلب وبحت رس لک كيارس ناتسب روک ذم ( تیپ لوصح ) یربخ
 * زوم درب بیهل زا نانعمع * هدنواو هد و یدنا یب ڪڪ ا ژ راب ؛وخینس هدتوارطو

 بهذ ) رد كلذکه دی رع نیلجتا نانچ دیک ات تادا مه * زونه هیاد لفط هد روخات رش
 هدنرخآ كشف زوگدر ) رد هیمال تفاضا ودر ) ردکعد قروق رد هتسانعم مبو رک

 مقاو هدن وک یدب لوا یتعایق لب هن موق طول ترمضح هکر ديا كنوک یدب وشرف هراهب
 انادرورسیا زو ماا تسه ( ههطق )راو یارب كنب رب ره هګ ر ندرلنوک لواو شاوا

 هرغومو ؛تس ص اعو ۳ ر وو تسربصو۱ نص )راهحرذآ لواو طابش هام هرخاز )زور ەس
 ی فی “وت تاداان )رد هن E منه۷ن ظا تا ا وطء )

 عل یروو قعلغوا شمع هزات لفط) شمس ا هدروخان ا اهدنولهدروخ )

 1 ذج نوناخ نیل سوراقهلعو اهادازا ګرد هیعال تفاضا هب هباد )ییعاش وا كاج تاناویح

 لنس ءلک( تاب لوهح )ردکعدن الازونه )رد داتهج هیر تفاضا هر هاد رار در دبرع

 كنر نعد رد هبادلّهط شمام توسنآ الاندنع لزوج در یک ینیداو | هنذاصوا روک ذم

 یکیدایارکذكموح رم حزاش
 كتسأات ن ول وا الو و

 ول یتیدلوا تفل هلل رمسک

 دف یط قو ردهرومشمو
eبت  

 اح ا هسلآ ی

 روسکم ۳ نو دز

 ءا 8# لوا 9

 هدب ر وصوب رد هلا هل مهم

 إف یسعا وا طرض هللا د
 زدآ وع هو هس ندڪسا

 مداطال رب دو



) ۲:۸ ( 
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 | یتب هدنس هت كتب ) یدیا س لاک هدی رکا هزاتو توارط یک ینیدلوا هدلاکیژو و

 فصو جش هساحا اما یدا شمام جا ماع ندنتدشو ندنفوخ لزوج درب یلنسو لک كلنا

 * رانلج اهيلع نينافاو * ٽيب * ش ۳۹ هبا یسانعم كتب نیبد ید ر ولوا یک ییدلبا 1

 ردنتف عج هکردناسفا عج نیئافا ) نوبخت سدسم لمر رح # ران رضخالا رعشااب تقلع ی

 ردعجار هثنافا رورع الع اها هيلع ) ادم ع ود رھ اعد ردکعد یرانادفو یرللاد جاعا

 هب رب ردا لامعتسا ےل در دش ەوە م النرع نکیل ردبر هل كع فاك كرانلک رانلج )

 درء یصاملءف تقلع ) ردنینافا تفص هی رظ *هلجو ر دلع اف كفرظ زربد هنکع> كنرانا

 هنسانعم یدلباقاهتردتانکن دععسلار زنم یدلصا ل وعلل قىم ن داب لیعفترد هباغ ثنو

 ماقم عاق عور اظةلرات ) ردکعد جاعا لشردر مش تفصرضخالا ) قلعتم هت لع رضا (

 كن هيعسا لج و رداد بم یخ عور الع ندیارعا هيل عف *هلج كناعف تعلعر دعا

 راناک ییصاح ) نینااغا نیابا قلعت رانلک (تبب لوصحم ) هّنادتا “لج قوب ىلع ندبارعا

 كما روکذم ییعب ) ردشنآ شعئپاب هجاغا لشب هزاک هیلکصج یرلقادیو یرللاد

 ردیافصو نس هفوکش كنناتخرد ید س ) یدابا فصو نابلس و لک عی )نس هفوکش

 هشنآ نککج كنجافا رانا ردٹعشلا شنآ هج اغا لشو هکاب وک یکعج كنجاغا رانا لصاح

 ششدب یور بوخ یک رنک لاح رد ئالم * رونوقوا نکاس یرلار كرانو رانلج )شالا هیشت
 هک ل وا مولدم * ېبز سوو اط یتروص كالم * یب رف دباع راپ همنیزا مظن * داتسرف

 دش یزب رتدیحو هکتن زردا لامعتسا هدنسانعم هدنت نظقل نزا هدماقم ضد هدیسراف تای

 نازادهدمشب )( نیج نينچ یتشورپ ےنص یادرادن یرپ ( تدب ) شلیا داربا هدننب طخ

 ردکعد یس هراب یاهراب دم ) ردکع درسا یک كن و ست نی زا ( نیعروحزدوب هب هکر سد

 a اوم E ردیبیکرت فصو بی رف داع ) لسوت فرح هزمهو )تدحو فرحا)

 ا و ا و دیک فصو تروص كل« )تدحو فرحابو ندنديد رف
 یک كن وب ردنوهرم هبیناث تیب تیوب ( تیب لوصح )تدحو فرحانو ) ردیییکرت فصو
 فصتم هلرلتفءص وب نع یہا هراب ه-ییهشارب سوواطرب لئد وص كن المرب یجنادلا داعرب

 هک # ییکشارتاب اسراب دوحو * ددن هتروص شل دید زا دعب هک #* ELS ک لزوکوب

 اد دننتروص )رددءحار هک مش ک نیشو )رد تفاضا هناوعم رد ص«شاد د )ناب ہ فرح

 هل رل هرمسک ك رع فاکو ت كش بیکش ) ریکنت فرحاو ) یلعاف ب A دوم

Eتادا ارو )ردءج تادانونو فلاو ) رار دهدباع یاسراب هیمال نااسرابدوجو  

 هرکصت 6 ر یک هرابهتر(تد لوص)رافم الو الصا او حارش هنن وع كتاب او ص ت

 هدندوجو كردهازودباع « راک دروک ا ها زا اعب :؛تروصی کشو رب هص كم :دوحوراد ع

 رانزابو د یابر یه وب ردکعدررولوا تقاطو بانی هجنروک ینب زوبییصاحزالاق رارقو ربص
 *۷ لادتعالا فیطا لاا عیدب یمالغشیقع رد نان چ * شوک و ی رار وعش چر هش لاوحا

 ایج حارش در

 فرطا ی فب ط) یادت ءا ریظ) ف هلک هن >= یع) بٹ رغیاج هج درا هر اجى + راج نعل اعیج حاز در

 یدلبا ناسحا مالغر و هبراجرب دز امو لثم ییلیعاح هدہعتم یدلبا لاسرا لوقر لدتعهو

 درقم یضام لعف تاله * : قسیالو یر قاس وه و # اش طع لوح اکا زد # هدطد *

 ردعحار دم الظ رعو ردب وصم لفرط لوح )یٰلعاف عود اظها ساش ]ا ) باغ رکذم

 اریدقت قاس ) ادتبم عوف رم الع وهو ) ندندانسا هسان تاله ردپ وصنم هلکل ربع انطع)

 لاعفارد- اف رک ذع دروم عراضء لد یر ) دیلاح هلج بو صنم الع هسا "هلج و یرمخ ع وذ رح |
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 قسیال) كنيقاسردبتفص عوذممالع هیاعف "هلجو ری مجار هپ ناس ه دننګ یلعاف ندا
 .یرردهترد5 وذع یرالوع و یکباو هب هاف ؟هلج هدناءفام ر ددو طعم هرلعد *هلج

 e ندم ج قارس وص ەد فارطا كم الغ لوا سان ((بی لوصح )بارمشلا مه رةسدالو ساکلا ممر

 یرورسدر هرانواما روت روک یدسنکا و ررتسوک یس اک هسا رد-ةاسر لوا هکو لاح یدلوا لاله

 ىرالوءةم بولو العا ةلل 2 مندن | لاعذا یرب)نحردنأق بود تح معد! نہر ګا بارم

 * رس یت دک شدا هدد * رد ندعلوا لول یب ردیلوا ی قلوا را تعا فو ذح

 نیشو Et دن شادید زار ادا هدید 9 تارف ا نانعمه

 رعط هد عجار هب هدد لیعافو ردکعد یدزرلوا دراکح فرح اب ی کن )ردح ده الع

 لء "7 تارف ) ردزا هک هدنلص ا.ک) یک یصرغ شدددزاو e لوعقەرسو)

 نالواالتپم هنطرماسفسنساردلءاف مسا ندناب لاعفتسا قستس) رددارم وص یلتط هدنو
 یدزالوارمسندکلیااشاعورس نیم ندکمروک یینزان مالع لوازوک (تد لوصح) هسک

 هک صوصخابز و دسگاهکر دةر ه یسنسم ندوصیلتط هکنیاحنا یدرعوط هسقابردقن یب

 ذی دل 4 هم هل رب ام# رواک ینج هقاب هو دقابزوک ندننسح لاک لصاح راو یر رض ھه دنک

 الغ لاجردونتفا عنو E ندیشوب فیطل هوسکو تفنگ دوخ

 * رب زع رم مادو تسلعع یاپ محز نایوخ فازدنآ هتک نادر ندرت 5

 دسشیاک ندعو رش هسدارب رلترابع یک كوب یدلشاب هکع :تفرک ندروخ) هیئاس دذا دل )

 PEAS نظل تداعرهدشلبفام EE اوآ ادیت تفرکرب هدهرقفره هکراو تا درنو

 لعد س نادر اردو موم )ردکعد هویمهزات ردعج كن ههکان کا اوذ) شلپادناژ ندا رب دقت

 یدلش اب هک ذل نعي تفرک نتفاد توالح ) هنساشم تذا رد ردصم توالح ) هذ
 رد هتسانعم كعلقوذ هدنو اما ردكم داف عر كعلعاتم هدتفا رد ردصم ندان لعت عتغ)

 هکر دزیاجوهلوا فورصم هلرةیرطبترح سننو فلهمو شو هکاوف عتتو توالح هکر دزاج
 دنا هتنک) ادم نادنمدرخ ) هیمال مالغ لاج ) هلص فرحرد ) ه رب ره هلی یسکما

 تسلقع یاب رګ ز ) ادابو هیمال نایوخ فاز ) ردمقاو هیلاح هيما *هلج یربخ
 هغاو هغازودماد) فوطعم هرم رد هبا و هیءال لرز ۶ ماد) ادیمربخو را هیعال

 هوس کک فیطاو كا و ی د)شاب aKa همدا فیطاو ذیذلداع (بیکرت لوص ) رز رد

 هلاک ا لاج كل هپ ر اج هل الغو هنل وب ق وڏو نوالح نالا وعو هک اوو نو

 رکج هرمز یلقع یا رد مز كنغالالّمع لز كرلب ور ءد المع هک وب لاح هکیار ظن
 هد ادصف بنو.عهساواانادو كرز سوگ هکر دةنرهعب یغازودكشوق كياحو لرز جد

llور تار ره شاد هم  
 كراكو هراک) رد هان ماو ھو ادوس هدنول ) فرظ فرحا 4 هل صفرحرد %3 ییادوت

 كرالءذ یک كنوب مدرک ) ردکعد هدنسادوسانو هنسادوس كشدا كنسردز هیعال یفاض) ه وت

 «lb فوطءءاکا ندو) یلوءهم لد ) رد کعد مدرک فرصروئاوار دن یترابع فرسدرب هدنلشام
 ردلنعدا مع هدو نسا عم شار درد صم مسا شاد ) یاعتم هزلعف مدر تہحا صد فرح 9

 رب> مم) فرطفرحابو تبحاصم فرحانو) ىلعتمەك ن تەە )ادیمو هاب كرز عرم)

 یر ورسو یللعدیس نادر رو2 : هالوا نوعا تدح و كلا ی مرمخ 4 :اطخءایادو)ادبمو و)نامز فرظزورماو) ادم

 فرد: ماد وءابو هدنسادوسوا و هك ڈرا كنس ناناجیا(تد لوص ع )رل ع این وذ یرلتدا

 ۰ حر مسد) مدلا لذي هنساوه كءنعكنسیمکلمام تعب هدف رعءو )ت عیج ی ءدو لد مدلبا |
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 شعو تفوتاود چاش * دلا دیصندغا کیا نیهکنسغازود نسو عنب نوکوب رپ ز |
 هلص فرح اب لاوز, ) ها یفاضا هعوڅ و هیمال تڏو تلود * دنا هتفک هکنانح دما | لاور
 لناز یرطاخ یافصو یفو تی نع! یداک هلاوز قاود كنءوج تقو لدباع مالک لصاح

 وا  ERرلذعد القعو الع هکلب کلب وش یدلبارود یا ندنقر د : یکاوا قوداید یلصاح

 مکر دعا هدنوبهک ٭ سةن اب نازوآ ناب ززو * د یهو رم و هی .هفزا تس هک ره ۴ هعطق
# 
 ج هف ر دیایک ر فصورو|ناب ز)دشیحرببو )رد هنسانعم اع هدنوب هيه )نبت فرح زا) هتسانءم
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 اطخ نییدردعتشم ندندروآ ردعتشم ندن :رروآروآ) ردا وظعاو دارم هد وب هنسانعمغیلبو
 روم هدنویردییکر افصو سغكاب)رد هینابپ قفاضا هسفنلاپ)ردعج تادا نونو فلا شلبا

 ندربب وند هیقفردراو هک هسوآ ره (تد لوصح)رددارمراعانورلعش ش دا ااطخ نبرد لزوس یلعدیسنادر

 شو بند حرش هلند نم نرو نابز) ندراظءاوغیابو حیف سفر مولا ند دب مو
 هل صفرح اباد )لیلعت تاد انو> *سکعیابدناء<ردلسب * دادورفنو د یاد نوچ * 3

E BEE Eرج  EEردتراعندل رمتو ليم هل بیک ر دمارد هللاد هدنودورف)ردکعد هاد قل ارد هیناس ی عداضاهلود) تی  

 رلذنلب وسند هغاش ارل د یدلک هغاشا هدنوب ) ردلبعتسءمد هدنر انهم قا هغاشا هد ءاقم ضعب
 بئاغرفم یضاملءف دناع)یدلبارو ممر ر کم هک درک: فرحردو) فرظ فرحاب لسءب)
 ندر روک ذم(تب لوصحم)ردشاوادراو هلیقب رط هاو لس ین عارمصءهیمال س a یاب)

 یدلنلا ثبشل بود قلعتاکا ین ع یدلیا لار مت بودا ليه هاد یدو قطا هکنوجیسر ره

 یاید لاو هلسءیابندیللعاح یک ییددلاقی ءااس کم هداسعیدلاق بوت ادلا ةن دل گلنا

 ليم هثماطخ هدابند لهارولوا راتفرک بودنا ليم لسع سک« هک هج ید شابا هیاست هسکم

 ندنراقدزا فلا هر هه ت رلنزاب سکعوهمهدن رب سم یاب ) رواواراتفر ؟ نیل ا هجا

 بودا قاخ ا هطقرب ندجراخ هنتساک هرکصذ د هه طةروک ذه )زا مةبح هدا ام م نیع»رپ یری ارج ع ارشدز
 نظاساب هساا هل ورو اوا ممشردبان طظ تفرعم لخاد یرلفمهت یک كنوب هوتعم نولباحرش

 بز و را صد خ ها اه
 خرمسو هددرکب نیتسخ تاثیهزا دیدا رد اع درک تیغروا ندیدب کالم یراب# ےھفلا سس و

 یالاب یسواطرپ نحو رهابر ۹ ہہ یر, مالعو هدز ۹ ان یو و هدش هر رذو هتشک دیقسو ل أم هسا وا هعلاطم
 تفک ننه ماجاب تالهاتدنتفک نس ی ودر هزاودرک ینامدش شلاح تمالسرپهداتسیاشرمم اتق امن دن هتک

 in ناهج فوسلیفیر زوارداهزوااک مرادیم تسود ناهجردار هغاطود نام | هس سکع ویمه
 داو رک دانهدرزارااگ یک یی وکن هةناطود هاب ا یه كل«یا تەك دو هدننارعا كن هعطق هر وک

 تاثیه)رد هناوهف لر دصءتفاضاو هلصفرح اوا ند دب * دشناعدهازاتهدمیزجارداهزو | تحدش نکیلراقلاق فلکت
 ندلکش یکاوا نهد شود هدد رک )ردها یتفاصا ما هنسانعمایسو لکش هدنوب لایخ هسا یکیدلیا مال

 ردکع د شفایط هدز هیکت )و هو یا EE هناا د شا ) ن ك د هلکشرپ عباطال ردیل وب . ,

 تروص هلفاک فو اب نوکسو ىح تم یابرکیپ ناب رک یر مالغ)ر دما عتسم هل کر ورک ظفل
 مسا هل را هد كاحو واو وهلو ک كن ارویرسهک ك ي ه> و رع) تبح اص مفرح اب)رد هتسانعم

 ا فرحاب) هنا قفاضا هیسواط)ر دکعدردکلبو تاقرپرب دنریدان مگ رار د ههراب ردنلآ

 هرزوا غ ابا نمب مرزا دادا )ردکعدهرزوا نشا دی مال شرمس یالاب )ر دکعد نوسم هسواط

 | ردنسانعم قح هدنو ات كالهان)ردکءد ندلصف ر رهو نداب رب ره تدحو فرح اب یردرهزاو)

 لفاعهدنو فوسایف) تد> وفر>ایرب زور)رده, مال یتفاضا هنن“ ر دکعد رخآماجا)فر ظفرحاب

 ر دگعد شءروک ناهجنردییک رافصو هددناهج)رد هناج ذاضا دی هد.دناه»)لر د هثساثعما ادو

 حس

 ردك« د هدان زییعد در دل: لعت فرح اتر 3 دات ) ردصمیرحایو ؟ن) ردراکزوربر رع داره

۱۳ 
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 لوارلی رغ مناتیتسانع بوزاب نارکید هنر رکید )اهدا قر هدلک ی عی زا هیوفوا دنناوخت )
 شمالوا لصا و هدوصقم بوزا فلاح هر هنعسا میچچ نیید راهب وقوا ید بوروک ییاعر

 ندایسو لکش یکلوا یدروک یدباعیدلبا تبغر هکمروک یدباع كالعهرکر ,( بیک لوصح )
 ناوج ایس ی رو شغاط هغیدسداییدو شعرعهو شمل وا یغآ خآ لزق یلیزقو شود
 تعالس كداع هاشداپ ررواص لب بوروط هرزوا یاب هللا هیلی لوم ندنرلپ وت سواط
 ندا رهو یداوا رورسم هنغیدلوب هدلاح یبا نعد یدلبا قلنام داش هن رهاظ یافصو هنلاح

 هدناهح یی هغاط یکناو نب هکید روس هدنءالکر خآ هاشداپ تح یدلیوس زوس ندنهحرهو

 هاشداپ یا یدد یدا رمعاح هدساح لوا رزو انادو لةاعر یرادهازوالک نعد ) نرهوس
 هک او نونلا هرالع نیس هلبا فطلو ناسح اهل ه هغاط يياهک ردلوایطرش كفلتسو دو كع
 ےکا ات هعهرو هنسد هرادهازو را هنا ششوک «دانز هلعهلبس ناسحاییعب را هیلبا قرهدگاترو

 دهز ییصاح یدلوا منامهدیاع یهدکناب هکت هیلوا علام هنحالص و دهز ین راهلاق دهاز

 دهاز دتا وج * راند هن دناب مردار دهاز ه * تاب ۴# ها داسفا یتذل اند شراوعتو

 شلیوس طاغ هدابز نییدعراض» لعف ندندتس ) بئاغدرفمیضاملعف دتسپ#رآ تسد رکید
 ردبطاخت درفع معالعفرا ) هلص فرحا تسدپ )تدحوفرحاددهاز ) ردکعدیدلا هکنوج )

 یکلدهازرلنونارزنوللا هل رک ها هته هریک نالوادهاز(تب لوصع)ردکع درو تګ ندندرآ

 هاک ابا بق راندو مردوب ارز روتک هلادهاژ یرمغرب یدلآ ر اندو مرددهاز هکنوحرازوب

 داو فقو نان *یادخ اب تبرم ءو شوخ ت رس هک ار ] *هعطق*یدلوا جراخندکلدهاز
 شوخ تربس)یدنلوا كل هلت رط لاصداو فذح رد هکر سکنا یریدتترکارنا#«تسدهازءزورد

 هرجهزویرد ) رد هیمالءهزورد مع )ریکتنانو تدحو فرحا تورس ) هل تط یان رد هبناب

 یتربس نس> قلخ لزوکهک كن هسیک لوا(تبلوصحم) ری د هزاوردهدعور بو دیا فیر رب د
 ۳ هناوا قیفح دهاز نع رد دهاز رس رج نیل و نکا فقو راویرسرپ ها هللاو

 بب رقاد شوک انو یور بوخ تشکنا * زاباررم اکا سر, هره لکد مزال كی نس
 یوروخ )قمر تذکنا ) رد هیم ال یوړ وخ تا * تشدهاش هزورف ءاخو راوشوک یی #

 برفلد ) رد هاب تفاضا هچرفاد )یز وت قاوقشوک ان )ردکعد لزو لزوکر دییکرتفصو

 هزورف هيلا هزوربف اخ ) هپوک راوشوک ) ردکع د ىج ادلا لکوک ندندیبرف ردییکرفصو
 رد هثساتهم بو عهدو دهاش ) ندهزورم, ردیرعم ارهاظریدهزورب )رک هکر دسا كرهوحرب

 یشوکان یجادلا لکو کو یتشکنآ كيور وخ )ر روی هلیق رط بت مریغ ر شنو فا( تی لوصحم )

 لوبق» یقلخ كاز وکرب یعیردل وبقمو بوي# یتشکنا زس هزوریف مئاخو یشوک انب سم هپ وک
 لک د مزال تڈ زںابسا هیتاذ نسحیعاح زالوا یباشحا مهدتز باسا هرکصذدقدلوا

 كب شیورد#لارموک هزورد ٌهمقلو طابرنان # اریار هدنخرفترمس كبت شورد# هعطق#

 ضهبرد هنا هدنفاضا هیار هدنخ رف )ر دکع د یل وح یار ديك ر فص و ترس كيت) ها تویاس
 فصویار هدنخرف ) ردغلاخم همگبولسا نکیل شما داریا هلفطءواو یبهدنخرف هد
 ندطابرهدنوب هيءالطابرنان ) هنسانعم هلصءاب رداو«2«تاداارو )ردکعد لرکفكرابم ردییکرت
 مالک ییوطت تودنارکذ یب رانعم رشم كطابر هدماقموب ر درر یک هکنو هاشاخ دار

 ردکعد هوم بطاخ درفم ما لعفوک ) هیمال هژوب رد ةمقل ) شابا هدناف یب باتطا نیل
 هلوایدو یدالوا یسهعاطم یانعم كشابموک ) ردکع د هلوابطاخحدرفم یهنلعف شابم )

 هل را هغیص ی ها و سا درب صعل ییلعف وک ( ردکعد نوساوایدیسما ملا یانعهو ردکءد ۱

 ی دز

 یر ور سدر

 ردلکد ر ومشم ف ركوب

 یرور در



 یر ورسدر

 ىلع دیس نادر

 ىلع دس ناد ر

 اط

( for) 

 ویا یلرک و كرايم ( تسلوصحم ) رددا مه ماع تاطخ زوابروانعم هروک هنر ردعداش لاما

 نوسلوا ید یس مقل هزولردو یکغاطار هشاورد لیوخ  CEكا یيکلشس ورد هک کن هسوکرب

 ارعف بوتا هدراهاه اش کاش ورد هک ردول دام لک د مزال كي یکعا فقواکا هل وا یقاصو

 ندردیا هدانادبک ًانوک سد ردکعدنوسلوانامهر دبلس داره ندشابموکر داکد هلکیک نیسابل

 هارک او تروضنوخنوتاش# شک هجترا نیدردمحتوک هدرار یک كنو شانوس هظح الم ین

 فصو تروص بوخ ها تروصبوخ نوناخ * شابموک هزوربف متاخو راکنو شن # اریور
 فطع ییک ر ف صو کیا ویردیییک رت فصویور« رکاب رد هتسانعم كا٥ "رکاب ۱

 شن ) صیص فرح او هتسان هم هلص ف رحرد لو ءم تادا ار ) شلوادراو هلي هد رطیرب سقت

 یور ر کاپو تروصبوخ ( تدب لوصح ) ردکعدكزوب هلرکف كات مت اخ یر سفن قطع راکنو
 ییورهکنوتاخ ید د نوسلواایو هلوا یدیسهزورفماخ یدیراکنو شهن كنوتاخاو هنوتاځ

 تاژ باب راسا ار ارز لکد مزال ن نعل نوسلوا تز باسا اکا هلوا «" رکاپ یسهرهجو بوح

 تنها مات * ت * تد د # ردو یجاتحا 42ت باتسا کالم اک ردهروک دل وا صا مر هل

 ی حار هک ات ا all: a٥) تشا رددطدار بس## داش مدهازدنت اور ۴ *# داب مرکیدو

 هنس( !عم مادام ردتفو فرحا )شعاكلام هفرمصت بج نید تسدیاب یادخ رج رکید

 ORR ہنرھر دراو من سفر خب هک مادامنعب )ردکعدر دراوته ا ردکعد ما سه 3

 عج لبع FR یا لعف دنناوخ ( ردکعد ۱ ارک باغ در دم عراصم لف داب ( یرمغ رکید)

 لص توصخم رمعع) رددرهم هد او هدانعم ے2 مدهاز ) رایعد ی رایموقوا باغ

 ردرا و مسرب ےن د هک مادام( تدلوصح )ر کید نیا بئاغدرفم عرا ڪم لڪفدناش )هن سا لوم

 دهاژ اکر ر لوا بلاط هبه: د یجدرب نکیا راورب ید هژوا ا هکی سی ربشرب و دساا هنر

 ج اما یتا ردیف کی ادهاز قلوا بلاطهترا رکن كن هنسذر ارز رده الرلثع د

 یعردسر مکن سا یوم كالوا عارصم هيلا اعد ۲۱ للرب بو: اوا تلاط هئرار ك کلید روت

 توع ال توهم هک مادامو شلبا دس یع ارس ےم یانعم نيد لوا بلاط هب یرغو هوا مرادعم

 قباط۰*تیاکح*شعرو هدر ا نیدهلوا 1 ,SS یرغندناو ردراو مردق ه هئس یرادقع

 مردن دنج دشا ن نەدا رب تااح نا م انا ا SAO 02 ا یم* اریهاشداب ن . ےس نا

 ناک دنزا ار یکیدما مزال طرش بج وع شرذن یافودمارب شتجاح نوح مهدیارتادهاز
 ددر کد زوردمه دو رایشهو لقاع مالغ دن وک دنک هقرفت نادهاز هک داد مرد دسک صاخ

 هج نا تفك مفاناهذادهاز تةكو داهن كلم شاو داد هسوارا ھم ردودمازاب هک اشو

 تسدهاژ هکنا ناهجدنوادخیا تفک دندهازدس راهچ رهش نرد عادنم هجا تسداکح

 قحردا رم را > تکار ناعدنو دد کالم تسون دهاز دناتس ییهکناو نانسی

 باع قحو راکئاو تساوا دعار هدد خوش نا رارفاو و ناتسرپ ادخ هفاط نا

 تا .ا ردنراشا ن یس نا ) رد تفاضا هنا وهم کالعاف مسا ا ۱ قیاطء * تس وا

 ماجا ) تدحو ی ع ) ردتفاوم وقیاطم هننوعحم رب | هراکح وب ین٣! ) هشاس

 مرد ) ردترابع ند نیل مدع ردند هان .كص ظاسلا هدن ول ندنح) هالا تلاخ نا

 ردتفاضا هنآ وعفم رد دز یا )زرد هر دا هلک ۳۹ كنارو هل رکو یھ كاد

 لوعفم مساو )رد هنسانعم ببس قفلوا هرز وا ینزو لعاف مسا بجوم ) تم سرا (
 رد ردصم هقرفت )ردهروک هکو ل یتفاضا هط رش ) رد هنسانعم اضم یحلوا هرژوا ینزو
 ردیعاعم هدلاس لدب و فذحو ردشارب وات هنلد بول وا فذح زد صم ءا ندشناب لفت

A و Eager are 

 ( اما )



( for ( 

 نابحاص+ناعدن ) یسههآ هکنابشو) یدنالوطو یدنزکح دیدرکب ) یسایف هد صفان اما )

 فا او هنسانعم د اعودهازر دیکر ف صو تسر ادخ) ردها ناتسرب ادخ هغاط) هنسانعم

 قحو)ص.ص تادا ارو)رد هتسانع»خاتسک ہد راح الطصا هدید خوش) ردءج تادانونو

 هباک>وب ( بیکر لوصح )رد هیمال وا بناج ) فرط فرحاب ادم قحو ) لاح فرح واو
 مهمر نعل یدک شبا مهرب هنکوا كهاشداب ر رد قلا طم دلوع رات روک ذم

 هرزوا مدام مب ینا و تبقاع كحهمو و كتااحو رکا هک یدید ی دوا عقاو نيلصم
 هجوم طرش یکیدلیا یداوا یلصاح تجاح هکنوچ مهر و ها ردقوب ه داهز دسرولوا

 مست هردهاز یدرو ها هسکرب هثسار ندنرا هدشب .صاخ یدک مزالافو هردن
 یدلک ورک یس ہیک و یدرکحو یدرک نوک نوت یدبا انادو لاع هدش هکر ربد هديا

 رداکح هلو یدید ها اشداب م دالوب دهاز یدیدو یدو هنک وا هاشدایو یدب وا یهو

 ردده از هکلوا ناهج دوادخ یایدیدهدن راودهاز زوت رد هدرهش وب مرولب ن, هک لوا

 ادخ و مب هکر داوا یدید هنن رادحاصمو یداوک هاشدا ردلکد دهاز رولآ هکلواو زالا

 هکو لاج واو یراکناو توادع كخاتکوبرآو مرارفاو تدارا دنقح یسهش | اط رلت سرا

 ر دهاز *رادو تفرک مرد هک دهاز * تب * ردع> یزوس ار زرد هدنناج كلا قح

 ر دهاز ) رد رلوعتم كتفرک راشدو مرد ) تفص طدار قرح هک * رآ تسدب یسک وزا

 درفع مما ل دف با دود ع فلارا) هلص فرح اب ) تسدب ) تبسذ فرحا یسک ) ردکعد كردهاز

 هلا هک دهاز (تسلوصح ) شلاح دروآ هناا نیید ندندروا ) ندندرا ) ردءطاح

 لّام هاد ینعد روتک هلا هک ااا ر ندنا ید-ابا لوق ی٤د یدابا طق نوتلاو

 یا زا یک * تیاکح #* ہللا لیص لرو٥ ک هلا یایلوا لئامو هلا لر یدهاز نالوا

 تدابع عار دو رطاخ تج رهد زار ۲۱ تەك فو اد 1 د يوا <a هکدندیسرپ ار خمار

 کج حجار رھا جسار ىااع ٭ مارح دشت نان ر هب زا عب زا وخ رک او تساالح دا

 دنناتس)رد فقو نآن قحرد )یر دقت فقو نانرد) نام فرح هک ) لوعفء تادا ارو ) ردکعد

 یالع(بیکوت لوصح) طرش یارج تسلالح ) ردعقاو طرش لءف بناغمج عراضع لعف

 ځار هو رطاخ تیعج رک ایدیدوید نوسر د هن هدنهح كفو نان هکرابدروص ندنسارپ كار

 ىلع دیس نا در

 رد او = دسرارروا نوا فتو ۱ بولوا ات جم رڪاو ردلالح س وا نوعا تدام <

 * نا یار تداسم < جک دز نالد بحاص وک را هتفر ۳ تداسع ج یار زا ناب تب

 eS رر عیار زاو)ردب DR rb ۷7 ازا ا رد ۵. مال ا

 ةشوك نعد رد راشلا نوعا تدابع چک یعا رلاد .یحاص ( تدب لوصح ) یلعاف نالد

 هشوک و یتدام ع کک رالد بحاصرار بولا قو ناننوحا یرلفدروئوا بودا ت ۳ رعهدنداع

 راتخآتدارع منی ؟۶۱ كفو یصاحرابداعوط نو ۶ ه> كفف وو نوهعلل كما قلرع

ERD ۱یٹب ورد * تا * رلیدایارا تحا نوعا قلا كعا یداسع جک زرواا  

 r تو و 1 لا هدا ط دو سنا ءر ک دعش تبحاص هک دسر یا ةع

 عطد نانا هار شد و ورد A یحه دشاب ناهرط مسر هک نا ناچ ق .طاو "داذب ر یکی رهوا

 ۳۹ * ی رجب 1 مهار مک يلب ا طو نابم نازااریکیدروخهن یربچو هد مك ا هدرک

EEE. 51نا انکریه  eشیوردرپ تک لو صم) تین رک  

 یس تا تال و لصف لعا ید دسوک سل رک ما تبحاص هک یدشرا هماقعر

as RETEST TERE REFERRERS aaa 
 14 ( ۵ ( س) (
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oنارابە ارشدوردیدرلبوس هقیطاو هل دیر راسته سد كنافرط ی ی تر هدنسلع  

 هنساربهدنسیدید هرس رطقارمشحیسار ندنراارا ید دمی دری د ااو ېدل سلنا مطق

 ندن مماموقوا هدو و ردقوب معغالو ل طة کر رب اس من ؛یدید شدورد ناسک رک كابوس

 نە تد #ىدد شاورد) رادیدهلوس هلعروتداراس )۶ لها عج كلا تعالو هلن رب

 نه یربدقتتالوا عارصم هنسرک نم #3نانز ما ج ردر م زع نوح مه##نان *هرفسمرباریرد هنسرک

 فرو هد کر دراج یدناوا رخ میم نوا نزو ترور رد نان هرقس ریارپ ردماهتس

 هژواادمه هتسر ک نمو) ردقوب 1 ّ کا هدنتهج یهو رد ذلک نوگانزو ترور

 كن سو یتوکس كنارو یم كم فاک ه دنوب هنسرک ) ردت لمان یربخ ینأث عارصمو
 هل روف كلازو كابع بزع) هیمال نا هرفس ) هنیانعم ناعوج زدکعد جآ رد رک

 هدنس وشرف یس 2 كءا (تس NT نانز ماج رد ) ردهسانعم نکرآ

 یاج رلتروع هی تانک ۲ نالوا ۳ ید ) ما یک نکرا هدنسوو ییاج رلتروع هن سرک ن

 مرکج رسک نیلحا هد وشر یسهرفس كما هنسرک نب هسرکح رسم هک هکن ه دنسوش
 هبلاج و هلوا یناثربخ مربارب ردو )وا نا ءادتمم نان "هرفسو هلوا ادم هنسرک نم هک ردزاجو)

 دئدروا شب "هرفسو دند دن, ۸۵ ریدتف هلوا لوایا دتبم زبخ نت مارو وا لا عسا

 شد ورد دنز اسم نار وک م ارات سر هک ن نک فقوت ینامزرا یا تفآ توعد بحاص
 هنسانهه تسرب دن را ا رد یک ر فصو هدولصا ردکعد یععالوق راتسرب 3 تفگ و درو ارب سس

 تادا نونو فاا ) ید مسا هن ساذج راکت دخ هرکص ییوباط ید ( یکروتک قعاط

 یا لوارل:ااما راردیآندنس هوق یک هدموریب هتفوک )زردی قالطا هساج یراوج رکا ردعج

 رار دبا نالوا سنجو هتفوک هدنقیقح زرکود تو وق هواه هرکص ررارغوط هدرو> هدروخ

 دین هتفوک م ران د هفوک هنس ھچک قحررلبا دنزاسم) رار د هنسنح تا نشد نیسوص ناب )

 او شک اب كورد س لع لها CS E ا لوصحم ۱( )رس نت یرورسو لع درس نادز

 شه ورد اردیا ناب هغو ۲ راس کا فتو دام رر یایدد نوع د بح اصراءدرونک

 *تسا هنفوک یه نان ار هتدوک + شابموک نمر ەس رد هتفوک تس # یدیدویدردلاهنیشاب

 AG و2 شاکود رداوعق»مساهدن اوا فات مای ور در د 4 روک ذع .aA وک نالوا ۵ د وا تاب

 و هیات هلن ات )لص تادا ار) هک هنس رک کچ AI ادشرفس ینعد ۱

 هدمرفسمر هتفوک ( تاب لوص#) ر د ەت RES 9 یهد ها EOE دا رح

 جالیصاح)رد هتفوک كع | یمن اوت رس ۵ :ةوک لو ارزلک د مزال هتفوک اکی کت ید نولوا

 هحارب ر تفک ید ر * تباکح * نولو كنر راد هح ی رکش کیا یروذ هتل ۶ ناو

 ۰ نا لات 3و د | ارمزب زد تاقواودن -آ یم ^ راز هک یراسزا مردلا تحجز ق!الخزا کم

 لا رگناوت هحرهو هدب یاو ار ناشرا د: ورد هح ره ی دوش گرد E شاوسل
۲۲ 

 قیشاتصو قحاعص تجز فرط فرحاب# لند رکو در ک رکید 5 اوك یر ج ناتشدزا

 هک )ردصم فرحاب یر ) ردیا و ۳ ییثرط یاثعم ییدلبا هدافا اردا ) رد هاعانعم

 هراساا ( نساس هه هک و ےک رد ردص ندا لعق ددرت ) هلص فرحا 3 راب زب ناب فرح

 هد عسل عیچ ردعفاو هلو یاعءو كباکو هح ره ) ردتفاضا هنالعاو لردصم فدانا

 ۱ رووا لاکا هد هدلوقعلا یود نک ) ردمءاغا یلامعتسا هداودعلایوذ رغ دح ر کا

 لدو داد ) هیمال ول درک لی فرح هک )رکنا وتدحو فرح ا یاو ) یکام هدسرع

 | مهد تحجز ن دش الخ هک نمد ا هګن ید دهرمد رب د یهر EEE) حج لفت سم ۳۹

 عيه

 ( هغراز )



) ۲۵۰ ( 

 هک لوایدیدربب لکد طو,ضع مناقوا ندسان تزنک نهپ رولوا لصاح شیوشن ندنراذگ بواک
 كنس خدر هک هت-دا ندرلنا هنر ردانغا هکلواو هلا نوبدمعو رو نږد هرلنا ردرلشي ورد

 هکناب ود نوک م زال كايا ند یادارلنوب دم ارز رل ه.مارغواهکناو را هی زکج هدکفا رطا

N 
 8 دوب مالطا رگشلو شی کرا ۶ تب ٭ ر وولوب صال هابمیو وب ا 8
 ردییکر ت فصو ورڈیپ ) ردیحماءد دارم هدنوب ندادک * نیچ رداندورب عق وت می زا رفاک
 عفو ےب )روفوا حوتفم چ یاف رف اک )رد همال تفاضا ھم ال او هرکشا)ر دکعد یج دیک < هک وا

 ردکءد ردیک باغ درفم عراضم لعف دور ) كلد یا )رد لاوس داره ندعق ول ) هیمال

 فرط فرحرد ) ردنیج دحرسدا رم رد هیعال نیج رد ) هن-انعع رارف ردقمگ دار اما )
 كمالسا یکشل ادکر کا ( تدب لوص ع ) شابا اطخ ەد یشهالیوس نيج نیبد هتساتعماب

 كد هیحدحرسندن-وق روق كليد رفاک هسرولوا یزوغالوقو لبلد نع هسرولوا یعدقم

 راخ نم روط ندنفوخ ود رار ولید یزب رد رایاد به رکسع ناک وب نب رج

 ارادا TE نآ تلعب دنک ی غرا نم ردناملکتعروالد نات ن را یه تنک ارردپ

 فرح زا )ار سردب ین ارردب ) تدحو فرحا ) یهیف * راته.کح ققاوم یراد رک

 ردیبیکرفص وز والد) رد هبا تفاضا هز والدو )وناس ردتراشا مسا نباو ) دیک ٣

 زاطعار دار رناملکتم ) رد مال تفاضا هناملکت ) ردکعد یج دیا قادت لکوک ندند زو )

 ردکعد برس كوو تہجا صم فرحا ) دن تأنعه ا رد هلص فرح رد نمرد ) رد رلعصاتو

 راد رک ) ردکعد كرلتا صیص فرحارار ناشنا ) ناس فرحهک )رد هغال تفاضا هنا)
 یرب دقت ) رد عندهدنرآ هک هلارا ردعسا هنسانعم لوق هکد رک )ردییکرت فو ہدنلصا

 لسعف یک رم عوج هرکص ) هنسانعم یجروتک شرا لعق كب رع قاک رد درک *.دنرا
 هل رسک كذاک س )ردکعد لع هلع كب رع فا رادرک یدعا ) رلیدلیا سا هنسانعم

 یریدقت ردییک ر فصو یک راد رک هدراتفک )رلشءالوا لصاو هتءءة> كظفا و رل وقوا

 رلر ذارا سا هنسانعم مال ڪ یک عو سو هنسأنعم لوق ردعسا تفک ) ردتنک ةدنرا

 لک وک و یرادا لز وک كراعانو راظعاووب جن یدید هتساناب هیقفر ( تک لوصح )

 ىلصاح منمروک ىل عا قفاوم هكاوقا كرانا هک هلببس لوا رانا رٹ ًاناکب یرازوس یچ دب | قلعت

 رزالوا محصنتم هل را تصد رلیدشک اما رردیا دنب لزوک هقلخ نب زاوا هنر زوس یرلثیا
 هناوععم لردصءاند لر * رنژودنا هلعو مس نشد وخ * دئزوما مدرک اندر *یونم#

 یک مع غ مدرعو ) یک رص لوعفع كرت لدل ز و ءا ) هلص فرحاب مد رع ) ردتفاضا
 ردلعتسد هدننج بوبح هلغ ) ردعقاو ادتیم ردکعد رایدنک هدنو هلیسر واو نتشیوخ )

 هیلعف *هلجو ) ردی رللوعفم مدقم هلغو ) ےس كدنز و دنا ) هدنسب ربغو هراو یادفب الثم )

 رلحصانو ظعاو روک ذم( تب لوصح ) رد کعد رردیا بسک ی ع ) ررونارف ردادنیم ربخ
 ییرلکدلیوس هقلخ یلصاح را ردبا بسک هلغ هلک یرلیدنکاما زردیا میلعت هقلخ ینکر اید
 درکن د وکب نوح * سا ودشا تقک هکار یلاع * را رلشا ییسکع هکلب رسا رلبددک

 هثسانعم لوق ردعسا هروب تفک ) صیص فرحارو ) تدحو فرحا یلاع* سکردتآ

 كل رلتا هم ر رع تا واو م رکج تجزندنرک د اک قو چ هراز ی" ندرلک داک قوح هغراز

 ی لعف ردکعد رانا رشت درمکت ) ردکعد قحا رد هندانعم طف سب ) نالوا لمتسع هلواو)

 یعسو یرو رسدر

 ر کج رک یسانعمرب كيج
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 یزورحعو ىلع ديس نادر

 امیح حارشد ر



 یرورس دز

 لعدیس نادر
 یگ در

 یرو رسو یل یس نیر

 ی در

(1) 

 نيد هنس انە دق رد هلص فرح رد) هنسانهها رد ( هلص تاداردنا ) رد بنا در هم 0 همه

 نوردنا نفرح ردلا هکردلوا رداتمو رهاظ نیرد : ایا رمات اب هدسیاق كندهوک ) ش ابا وهس

 شعا لک د هاگا ندنفبیدل وا هلص فرح ردنا ند ز اا ری IG اا کا ةا

 هلل وةر نعي هيلوا ىلعف هروک هلو نعد قحا هژ وا ا نامه < كلاعر ( ته لوصع)

 هکدوب سکنا لا سانا لاع K امت ا نصت هلخ هکنوج هیلوا لماع

 نکا ضارب هکر د و اع ( تد لوصح) * دنکند وجو 82 در وکي هن # ٤ دنکند

 ه مصن یدنک ید هیعوط ی اد اب وس ید: کو هیلب د وس هعاخ I لوا اع ه لا

 نور ۱ ) یلاعت هللا لاق اک ردلکد نايل وا ردنال وا لماع هلع لاع یلصاح ہیلو | حصتنم

 7 * دنک یرورپ نو ینارهاک هک ماع # تب ٭ (مکسفنا نوسذتو ربلاب سانلا
 ندن دنار ندندشار ردییکرت فصو و راس ف رح E * دنک یربهرار 1

 ندید رو رپ ردبیکرت فصو هدرورپ ن ۲ )رد ردصء e ردکید یکروس داره لکد

 یرمخ تک ) ادم نشو وح ) ردءجار هلاعوا ) ردصم فرحاو )ردکعد یعلش ندب

 زوهل و ندندب رپ ردیپیکرت فصو ربهر) لوعفم تادا ارو ) هنسانعم ےک ردعا هکا رکر

 هیلبا تالرورپ نو قان | راک هک لاع ( تب لوصح ) رربد یداهو لبلد هګ رع ) هنسانعم

 شک یی ردلاضی هم کی وا هلوادیقم هلي ,E ندو هدیاسق روڪح نعد )

 ىسەراج ه هثسدرعغاب قو یسهراح نشا ید کی لصاح )ردا تبا , ده هوک سب)ردشلوا عیاضو

 تلاطبهارو نقار ناكا تا ر زایور دیاشذ لطاب ام >ناد رڪگر س یا تفگ ردپ# هلوا

 # لذ **ندناممورح عدنا وفا موصعم lle باطردو ندرک بوسام تلالضدارالعو نتفرک

 هرجاف یزدراد نم هارارف یعارج ناناسم یا تک و داتفا لحورد ىشەك ی یاد دات ناومه

 یدقناتاعآ تسفاژ او هبلکطعو ساح نینیمه نیب هج غار یی غارج ب هکوتتفکو دینتب

 تی )هیاب لطاب لار> * یرینیداعس یراب یتدارااتناو یاس ییعاضب یهدن

Asردر 8 .شعشود نداد رک )ہد هنس رصد ) كءردنودنتفاترب )ردتفاضا  

 رد هیم ال ع داوف )ردها تقاضا ههوصعمو ) ردتفاضا هنل وعتم لرد صم , !اع بلط )

 تفصطدارقر > هکر رو تو فتو دکمدزوک بارون وار دع دا ر هدر ره)

 هدرارب یک كنو ارف )تدحو فرحا یغارح ) رده ا قوص هل را هعف تااخ و لواولحو )
 صال ەفد راد ) هیمالنم هار ) رد فک درب هدابز نیرد ردکعد نیفیارف ) ردهنسانعم هلص ءاب

 ظعو سلح نینیم ) ردکعد هقسافهرجاف )تدحوفرحاینز ) ردکعدزکنوط بط ات عج
 هلییوکس كمالو ی كم فاک هبلک)ر دکع د هدظعو سلحوب ظعو ساحنیمهمد هه ضب
 نونوفلاو )ردلع ف ےسا هلا هعلبمزازپ )رد هیمال یفاضا هنطهنازازب ( رد هنسانعءناکدهدنوب

 تدحوفرح ابیدعن )تيفو قرحات و)هدنازازب از ه.اک ین ینعداجحما) ردکع < درل. جن اصزب ,دعجتادا

 هد راع E ییعباصمما ) زد رال.قتسء یا لعفیناتساو )ی هد رد وبودیشابغ ءاضا )رکو

 E "فرحاو )رد هثسانعم باطو كتساردر د صم ند: -الاعفاتدارا)تیق و فرحات )

 یردپكهی 9( بیکر لو صع ) زدرال بةم ند لعف هنک یربنو یرابت )درک فرح هدساب
 هیلعع "لدایعب ) هلالطاب لاو درع لغوا یا ) یدد هم د شا یزوسهلوةهوب ندنلغوا

 ندنساح كرلنا بور دود زوب ندنس هير رلعصات ردلکد قال هلا داف رطو ناه زس هیلقنو

 لا تیسذ هنلالءصیرلهکانوانعو قءروتوا لاطد ییعدقعوط نیا وب تلاطب اکو كلا ضارعا

 هری )قلاف مورح ندنرلهدنافوعو هدنیلط صااخو كاب لام یە )هدنیاط موصل اعو

 ( لءاع )



( ۲۵۷ ( 

 یدشود هد اپ هم رک یک ان لوش) لک د قبال كابا دعا ایاکن دنا عوبدردلکد لماع

 ی زوو كنا۶ا نز هة-افرب نکنوط عارحر هم ووب رانا لسه یا یدیدورزگب اکاتال اح كنس ەد
 هک كنس هکر دوب دص > ند هصة نیس رروک هن هلغارچ نيس نهروک عارچ هک نسیدیدویدتشیا
 هب الکی صاح تسردیا تیک ایضو روت هننداعسد ردقوب بر ak داتتعاو E هاڪ

 رد یک یاکدر زار هدظعو سلحو ی دعا نیسالوا یدنهم هم واع ےکر دکرک كنظزسح
 لمأک تو قداص تدارا هکءادام هدن ول و نیسرع هل تعاضدرب نیس هیعلبا دن هد کاوه

 دناعرو * ناعح شوک, لع هه رب ايا دعالیو * نسزالوا دووم هلن داعس لعنیس هيم ر وتک

 ردتفاضا عاف ۳ دے ہم یفاضا دااع ردا 2۳ نام لو هدنو ات * رادرک شنتکی

 ندندعام لیهتسه ید لعقد اغ ) رده ندرکاو)رو) ها ناحشوک ) تیحاصعم فرحا (

 اهچح ارمهدر هلاع معک نیشر دصم نیفکر) 4]صفرحاب ) ردا وساطخر شد ند نتساام ردکعد دس ن رک

 هلرفاوق ناجی اوق كل اع( تدب لوص ع ) رد ءن.انعم لع هلک ك رع فاكر ادرک )ر دعجار

 اما هلکد ها ههنره یناوق كلاع ( تب لوص# ) قوب یلک نکلا ردا )ع یاوعد عب

 ی رر ان وا نج شعوا یثموب وا ارب ز ردلطاب یکیدلب وسو یزوس كٍلءاجو كنیع دم
 دا ر یاس ممکحندیعد»هک ردزاجو روا وا یسهراع هن هرمغاب رد و یسهراح# یدنک تالهاح

 دارا تدب رب هدنسهدیص مان هما تربعییانسیکحارب ز هلوایناث عارمضم یلوقم دب وک و هاوا
 (هجنخو و تسا هتفخ تلاع (تبب)ردیسنات عارم ییدلبارک ذ ےک ترضح کش لا
 تساش ونرو* سوک ر دنادرک هک داد ملو ا ویدا مم ك عش هللا هد (راددنک ى ەتقخارەتەخ)

 بلاغدرفعراضم لف در بڪ ناب فرح هک ) بئاغد رەھ عراضء لعفدیاب# راوب دردن
 ردتسا هتشول هدنلصا تنش ون )هلآ هنب رطاخ ینو هتوط هدنفاوت فرظتاداردلا ) ردکید هو ط
 هدنفاوق ےک ر دکر کانادو لقاعد رم (تیبلوصحم) یدلوالاصیاو فذح نوا نزو ترورض
 رم ع هک لک د هساآ ا زا هدهراوبد تڪ صل رکاو هلوا aT ها هثغل و5 ق 4 وط

 هدشوهنم هدراو د یدنب) هل وار a دا هس رواواندر هلره هکر دلوا ناسا یلصاحندلماع

 هاقناخژدمآ هسر د٤ یلدبحاص # هموظنم تداکح * ی وا قل ,طددوخ ندلم اعرمغ ل اع هسرروک

 - اهل ا هایم هسردم هلصفرح اب )تدحو قرا لدار قد رط لما مه

 یرلتوا ضا هس رطثالهاو هلها تگ و هتل ده ع یس یکن راف و صر د هاکناخ بر ءم ہا داخ ) ناکم

 یداک هیه-ردم ندهاقناخ لد بحاصرپ (تیبلوصح) صیصخ تادا ارو )ردرهیمال |

 لعا هم دال وبیداوا لخاد هنع رطا)؟بودیا لر ته ر طرا فو ص یس رندنرلتسودادخ یل

 ا دهع یل وا هند ےھو سج ےھو تموگ مه هلبارلنا ند یدلبارسک نتبع دهعكم رط

 قدرفنااناذایدرک راتخ | ان# دوب قرف هحد اعو ع نابم ےک یدلنا تسکشیده ع لوا

 هاسانععل واب ردعج مسا برف ہر هسر دم ل ھا ناور دقو رص هقب رطلهانآ لیل دت فرحات # ار

 ےک اتیدا هقرف هدننییدباع هللاع مد د هلد بحاصروک ذمررویپ ج ترضح(تییلوصح)

 ناک دیا هنر هک. اراتخایس ر مزال نعي لدل ارا خا یتموق هسردم ند هغ اطلوا

 هشدوخ)د ارهردی دوج و ندواک *ار قب رغ درکب هک دنکیم ییسنی و جوزدربیمر دب شوخ مداک
 STE هنر درب مو )شک و دنور هن رر دهد هسا ضءإر دکعد هرشاطرد )ردهیمال یفاضا

 تا دا ارو) دیک نابغوب رد هنساتعع لوععم لء ىد رغ )ردعقاو دهج هنر ییسو شود |

3 (1 ( 



 اعیچ حارشدر
 یرویسدر

 فکر اد رک ) فرظ فرح اب) هنحهندرعاوجانوراربد هب هشاس < ۲ عرکو هب 9 “درناو

E ESسنت تست سس سس سس ۰ "|  

) ۵۸ ) 
 ت ا ت ا ا

 یعبق ج ارراةچ ندجوم ینیاک یدنک هام اخ لها لوا ید د لد بح اہ ( تان : لوص )لو ءم

 ۵. لبا ص: ۳3 هل ق! رگندح وه هکر لب اد ه> هسردملهااما قم ارراتروذ ن A ہا ک ندناذع منهج

 رلیا یس ۽ هک صی ات هل نالوا ق ىس هخزود باذع یرمغ ندک دابا ص)الخ هد ا

 سد ردآ نی د تادهو ی ال ط قا رط اب ندیهان ١ قلخ هد اع ییصاح

 جا مامزود وب هفخ ٽم یھهاررسر کد تیاکح# رزنسو ری و تاج هعاخ ه هج و وب

 ات را ودروآ رب رس ناوحدرکر ظدوا جات تااحردو د رکرذکو ارسر ید اع هر تسدزا

 هدنوب هتفخ) تددحو فرحاب و) یا قاقوسو یوا لو هاررس * اما رکا ور مو خم اباورماذاو

 ۶ تب هر تسدزا) ردهاس ق -هاصا هر" اتخا) ین کد نابو اهن رس ک كناز مامز )رد هنا سا ۶ء س اب

 یاب كنا هیمالوارسرپ ) تدحو قرحاب E ردردقم دوب رو یدیا شتسدزا یریدقت
 تادااذا) فطءفر>واو هیمال یفاضا هوا) هلا ےس تلاح)یدک د رکرذک ) اا

 طرشباوجاورم) رد والا لها یریدقتوغالا)بئارک ذم عج یضاملءفاورم) مژاجرش طرش

 لوب رب یسب رب (بیکر  لوصح )هنسانعم نیمرکم ندنلعاف كياوجرد وصنم هلیلاحامارک )

 یدلبا رذک ندنر زوا یشاب كلا داع یدیدتکن دنلا یراتخامامز ویدش:ابتسم هدنجوا
 یرالوق هللا ےک: :2- یدب ردو یدردلاق تس ءناوج نوح یدایار ظذ هن دس٥ تااح ك تسمو

 كلرلنا ییعب ورا یرلکدلبا عرکن هراس رادسک ندنناب كهانک بحاصو وفا لارپ
 نیک رج لوفل لها یلصاحرار لا یراق دمروط هدر ابو هدااح یرلکدلباضار ءا ندنلاوحا

 ¥ اعلح و اراس نکا تاراذا# د اوز هدناحیراقدلو ادیت هلاح

 لوءفماعتا 2 لءفردکعد و بطاح رك ذ مد رقم یضامل*تبار ) طرشتادااذا

 ردا لمف نک )ردکعدراکهان کا هلازوم#* ندان لعق ندا ماردلعاف ین جعلیعدرد تار)

 هدنسح یعمآ ندن اواو قوجا ك: ارم یت 1 ندنوگب . ناکردکعد لوا بطاح رک ذم درم

 مکس د ( تب لوصحم ) هراس ردفوطءهمایلحو ) یربخ یوصتماظفلار اس ) تنام

 جن ۰ ءا * هل باب و بیا ی )که ید لوے اح هر یدنک و راس س هان ک كسروک یراکههانکرب

N ۳ما کم درء عرا ار لیفت ۶ ) یداب ام لوصوع ےسا نه اد فرحا # اع ۳13 ۳  

 هیلعد هل لی: ردیل وعقم و یوها) ردکعد كسرروک ن > ندخ ا

 ترورضرو:ةوا هلو کس کم و یرسآ كمال 9 ثالوصوم مماردیس هلص قوب لعند ارعا

 نیس رم ہک نوهن بطاعر HEE رفع لا تش عال لص كوهرد | هدلصا نوعا نزو

 بییعتو چت اراب من A AE د لوصع) هلیلاحردوصتءاع رک)

 اک رد مرکب موز نعع ن دعا نوڪ غ هد نیسر رمک هالکااو هلتما رکن دغاب نوح نیسردبا

 TT MOGI * ردشمر وےامارکاورم وغلا اورماذاوادخ کول
 رانی د ند فاتن دند اتر دک ع د هم روح بطاحد رم یا لعف باتم* نکرظن یور د کد اش:

 تبحاصم فرحاپ ) یح رص رغ راکھ نک راو ) یح رص لوءفم یور كاتم ) رلثلبا اطخ
 ر یک كکرسا سا وهس نیبد ند دو شک نادندیاشخ رداعاق مسا هدناشخ )
 ۱ یو ) هنسانءا رد هلص قرحرد)ر دصم فرحا و ) رداد ندییهر ءاهیمگ یاک كجا

 | همروچ ندراکهنک یکی ورد اع یا (تد لوص#) عجار هراکهن کر د باغ رض هلرعف كواو
 هلعفرو فطااکا هکلب همردنود یکیزوبندنا كس ر هک مرح رب یتعب هلبار طذاکا هلذطاو مرت
 درم اوجان# ناو ناددرغاوح نوح نمړ وت * ر ادر ر مدر اوجا نم رکا x هلار ۳

 ی ی
 سمح

CC ( 



) ۲۰٩ ( 

 ( تد لوص# )راغ وس داز نیید لع ییاو نید لع نمار سب لرد هلع قلطم هل.

 1 ۱ 9 یکراد رگاوح ندمان مت مد نس ۵ تساآ دب ریو و یا مسا د رگاوحات هداگ ن رکا

 يلع 2 اک J ندهمط عام ران ازا تاب هدست :لوا گل دعلد ولو یک ر اولحو راع رک ندا ی جد 9

 اسان نانو دندمآ ردب یشیورد راکناب نادنر هسفاسط ۶# تیاکح # انزلاق

 هد رح د زرو ءاتمهآ تفر یااح نینچ تفکو درب ته رطرتب ۳ تاک دیدن احمر و تب

 یدور هفرحو تسارع دم a 6; یدا ان ل هوک نرد 5 ره تسا اصر ةماخ ن ا د ورد

 در شابااط> هل محو یا نی.د ت دحو فرح هنس هرمه ةن الط هناس نادنر نا ط م ارح

 هلص فرحا )ردیکیدید تدحو فرح هر «زمه هدیسلر ییدلیا ےھف قدا طا یانعم یسارب

 رلن دا وا حراخ دندهآ رد ( تدحو فرحا و ) ردتفاضا هال وقم لر دصء شاورد راکنا )

 ایرج حارمش در تدحوفرحا یتاح )هیناس ارسال نان" ) راب ءاوا رکن هئااح یلصاح راب داک هتراکنا یەو

 لیعدیس نادر رد هیم ال هداطر ةءاج) هیهال ناسا ورد هقرخ J ردکعد یدلوا رداصو عقاو تۆر ) رکتتاو

 یر ورسو كنق هل ارانازاب ی دایصیف هنر یداعان ) ردتفاضا هنلوعهمل دصمیدا ات لمع )ازاح

 هر هنحسن کګ نازا شب ورد هل هني رب مارح یورب هقرخو ) شع رااکد هاکآ ندنرالامعتسا

 (بکر لوصح )ردکعد ويف ME شود قالغ هنسرپ راکاب هد هعس حب ) راشەزاب فلاح

 صاح رلبدابا راکنا هنکلسدد ورد ندد راب داک هج راکنا كفا ورد رب یس هفانط زادئر

 مدع شا وردرایدتیباو راب دان وس زو س از سالو رابدلشا شبا حراخ ند ون روک

 یدد رب یدلوا عقاو تااحر نیل وب یددو ی دتلبا تباکش هنک وا تقی رطرب میاد

 ودکر ک راص هیالب ره نیک یب هةرخوب نعد رداضر اج یسهفرح راشد ورد لغوا یا

 دذ ىس اوعد تالش ورد اکا نب ردیعدم نبا لک هغد ارمان هد هوسکو هسوک ره

 یش ود ورد راکناب ردوو قاقعفسا ەس ەق رح ارقد صاح ردمارح ه_ةرخ هئب رزوا كناو

 * تب # ا قق ند رلیداک رشط هليا راکنا هثد ورد رب یتسانعم هل دن دمآ ردب

 ناوارف یابرد * زوته تا کت ی رک تارا كسب هربت دوش ناوارق یاب رد

 ئ كنونو یعف كنان E هرمت )ردع انک ندتمظع ردکعد ارد قوح هبناب

 ده شساط ها رد واوا (تس لوصح) ردکعد ن الا زونه ) ردکعد هتفو هل رع فاک و

 لکد برق هغاوا ارد ردوص هعذو لوا جد رونحا هکذراع سد زالو یعب زالو | هرعت

 ءاکزاونعب هک * نک لمح دیسر تدلزکرک * هعطق * لکدزک د رد رغص رهن جد یلصاح

 لیلعت فرح نک 5 و ی كم فاک دنزک ٭ یواش اب

 ها لمح ند هسک رب هسروشب ربا ررض اکس رکا( تب لوصح ) تبحاصء فرحاب وب )
 كلادصقف ماععا کا هکنوسرواوا كاپ ندها که بس و ارز هلی تیاکش بواوآ برطضء
 داعو>رد ار یا *رد وع ل لاح لک لب ءنیسال وا مرگ تودناژواج نددج گو را

TESTE۲ وش  HE OIتقاع هکنوح ردارپ یا ) تس لوصح ( * یوش  

 نا ندزلوا * اخ بواوا ی حب نیسرواوا لاخ هک ندکوا ندا لوا ها نو اف عا ردکاخ

 ۱ ی * هموظنم تیاکح * لوا لصاو هنماقم اوتو نا لسبق اونوم ییصاح )۹

 هل 4أ كنونو یرسسک تنش ونش # داتفا وَ عطار هدر وام ٭ دادقد رد هک ونش تداکحنبا

 فرح هک )راب داب وسا ط > رب د ن درنش ندندیونش هل قرط ماعباطخ ردبطاح دردم ما لعف

 هکر ددا“ دا م ندع ار)روقوا هلا هطقن یربخا و سا لرهشروھ شم دادف )ناب

 تاداار) یک یکیدلبا نط رایت ١» رداکد یسهدرپ ۰,3 ردسهدر وا دارم ندهدرب ) رد هداع



 ج در

 یر ورس در

COD 

 عقاو ینالخ كنهدرپ و تبار هدنرهش دادغب هک تڈدا ییاکحوب ( تاب لوص ع ) صیصخت

 هدرا تفک # باکر جرو ءا رد رک زا تیار# یدلوا عقاو یرلل | دجو ثح یە یداوا

Eارز )ردکع یتحز یکنزوا رد هلو هدباکر څر ) یزوت لوب هیمال ءآ ردرک *  
 هباکر نس هکوا كنيجاغا یلصاح ) رواوا ل کب سم یطیط هد ایط هیکنزوا یباغا كت
 1 رکاهکر دیا ادب رویق نع ) هنسذرب ندشداق هدنامزو اما ) هلوا لباق یعض ید یر

 باتع) هلوا لباق ىطبض هک ررروٌک اکا یتغادا كنیجاغا قاتسو رار دقراص ندننق كوا
 تاطخو نادع هب هد رند ار ینزواو ندجر یزو لو تار ( تد لوصحم) ردعلرازا

 فدر ۳3 هدير * دز اطاس هاک راب * هدنن # مناشات هحاوخو د 99دد نده

 E E ( هاکنسز یرللو کال ذارب نوکیا ین ندد ) ردیر لک دی د س سد هحاوخ بودا

 هب هدر تیار(تد لوصح) ردا نا لوا عارصع یا عارصم) ملکت تادا معواو) ا

 رد هنسانم یدنفا هجاوخ زب یلیدنفار ینعد زرلشد هجاوخ هلکنس ی رد بودا با طخ

 ایم یاد ترم دیو نو 8 زوبراوق هاش دابر زی يت 2«! زوب رل ه دن كيهاک زاب نا طاس
 تعاسر و سفنر تدحو فرح ابو ) تعاسو سن ا مد * مدوب رەس رد هاکیو ۰ اک # مدوس

 (تسلوصح)ردکءد زسنقو لتقوهاکس واک )هدحو ملکمیطام ند لعق مدوسایت )ردکعد

 ماداواهدرق ھىس زما 3 و یلتفو مداد مپ مدیا ش راسا ت تعاسرو سفنرب ندت مدح نی رد تدار

 ندیضام "هدومزا 19 تو 2مر# را غو د دامو قا را .دوهژا رەوت *

 ا ردکعد نس شعانص لسوت فرح هز یافت ) باطخ ربععا ) بطاخحم درفم مسق

 ییخس تو یر دلی سرو هراص>ح هکر داوا دارم ندتءانص را د هسا دم

 قواو كنفوت قاخ نالوا هد:حا را صح سد ) هلدص کک د « زاصح را رکچ یرابا

 كششد كلد قعس هراس هکرواوا هوش ) نوصکمرم دود ررابا هيس ین يسار غو شاطو

 مگ به یراتتحمو ن نعل ) ردان-هول ضر ءردکعد ن نيس شءانص را ی ) روا وا

 ,e لاخ هبزو هد هسا د داب درک اها )ردعقاو هلب وب یا ءو ك اک وب در ڪڪداب )

 ی! )ر دداضا یلصا كله دج نم بیکار" یک كنوب هک هلوا مولعع ) هکر دنوحا لست ابلاع

 هرکص EEC وک یرک دو لد رک د شعا درک باودرک دان لصا كيادرکو دان درک

 1 نایقوا هد كك یرلاو ( رايد د هنکاوح وص بادرکو هر دسع رسهق داب درک

 ناا هلو یشاوصراص> هلو كدمانص نعل لدا تص تج ز هت ندرید ه هدر ( تد لوص# )

 تفشعرب ج LD م: ؛ب یس هنو یدلراص هعرمصف اکس هلو لدروک

 یس ) قابا م رو * E ای سا * تسر شاد ۹ و I * دم روک

 مب ( تب لوصح ) ردکعد كر هداز هلسرع ءا شد ) هلتطد 1 ردهمالو تزرع ) ردتف
 ۱ ا ورا وو ودشاوم ینشحارب ز ردکر یرایا هلذشوک و تلا

 نآ منک اب ییور هم ناک دن رب و * ردکر ه دان ز ندن كتم جو ترا نوڪ” س

 یاردیب دیکر فصو یورهمو ( ردهناس تفاضا هور همو  هیءالناک دل 9 یو نک” ا

 كلونو ىع كبرع فاكر د هراج "رنک ) تبحاص ٥ فرح اب ) باطخ ربعطاو ) ردکءد یلزوب
 ردیک راف صو و نعسا) ردها تفاضاو و نا )رد ٤ج تادانونو فلاو ) هرم

 روک ذمهدتناس تدبتش وب ( تد لوص#) ردیاطخ رع ابو ) رد هانعهرب ناو ) نکا )

 ۳ نا نیس ةو رلب و. و رالود نزو یا نیس ۳ رد 4 هدر ردیآ نا رع نالوا

E eiق ف ی ن  

 ( رزەراج )

 ان



(FUR) 

 تدب هداه ن * نیسا راهو بحاصم هلراازوک یسیدو ثاکرا یصاح ن نیس هر هر راج

 ناک رکا فر > ایر رد م اهدا یر دفن هدا و ٭ ناد OEE مد * ناد رکاش

 ول کر فصو دن یاب EE 0 رد. .س هدناطراکتم دخ دا مندنادر ؟اش مال

 كشت ر ینآ الدا رہ هد ولاما ) رد دنسانعم رب ۶ هد رالا تسا نادرک صس) ردکید لغد یتاا

 راب یتحتفو ییردقن هکر د تیار ( تب لوح ) ردیکدکچ راتجز عاونا بودا
 نادر کرم یی عابا هدر رقد هدنر رالا م رکچناو هو تراعح عاونا یتعب مشع و د هی ملا راراکتم دخ

 وتوج E ا NITES » ع ہدملاو جر هلهجوره یلصاح مردیک هس ارمسو
 ںور و بآوج كجمدیشبا یت الک ردقوب ندعار هدرپ (تبب لوصح) * مراد نا ا
 هرع و تعرح ول مب نعد مزاغوط هدک و ڪڪ ماب یک كنسمراتو 6 اا ا ی5
 ل ءارورغ هریک یک كنسردندم لا مس ضاوتیک كاخو ردد کیدا ا هدر زا

 ندرک هدوهس E ھ ٭ رد هللاهعضو ریکت 2 هللا هعذر عطاوتنم ار ز لکد هد راکوک مشاب

 لد زارفا ندرك ) رد هنس اعم لطاب و دناژ هدوهب * دز ادنا ندرکبار نشد وخ * دز ارقا
 منو وخ) رد-عاک ندیظفوربک ییصاح هدلجوب عی هبا عفر دزارفا ) رد یلوعفم مدقم
 ردرلء اف درفم هل لعف دزادناو دزارفا ) یب رمص رمغ ندرکب و ی رص لوم كدزادنا
 مظعاو رم ا داۋ اطاب SS ھ رروب مش ترضح (تسلوصحم) ردکعدراتادزآدنا)

 هادخرکن ارز ردا لاله «دنکرورغوریکنیکیدلبا ی عٍوروغارب هرزوا یب و ییدنکرلبا

 منخردودمآرب هک دیدار ET * تباکح * قحا ردتفص ی
 ناتفک تسا هدآدمانشد نالق تا ؟تسنلاح هچار نا تھک هدروا ناهدر, تو هد

 رددیکرت فصو«یامزا روز * درآ ۳ ۶ نح 2 تقاطو درادیبرب كس - نم راز ره هی امورف
 هد ار مهب)رد لوعفم تاداار) زر دامزاروز هزاب روز ران | اردکعد یجانص روز ندند-امزا 3

 ردع اور فت فطع هنا. دام ) ردکءد شهراو هعشح هدشحنخردو) شا هبضغو شدلق

 یە ) ردشهرپ وب تسادداد مانشد ( ردشن الو کر لات نالو ) رد ڪک وک فک )

 ار دکعد 3 هل د دن كوننم ۰) ردکءد ل لصاد یعد)یللصا قے اه امو رد ) ردش کوس

 5 را ( تدحو فرحا ( ردتفاضا دا وعدم كلردص« ن . یس تفاط )ردکءد رردلاق دراد

 ب>اص ( تا لوصح ) ردگءد ینهروتک ن . تند E بتناغدر هم لاتهتسا ق لعق

 نعل شعروتک كپ وک هنب زغاو شعراو هبضعو شهاق هک یدروک یزاب_وزر ی ر ندرالد
 ردسکوس ې 1 اک ك نالفەكيدىد 9 ۳ ااح هناک و یددلد بحاص شم رپ وک

 زور ی عل کس Sl اط هروسرپ و دن رر دااق س ص اطن رع كل لصاد و ودد اد تحاص

 ید رم هج هامورف سدنزجاع *راذک:ید رم : یوعدو یکی رم فال * دعطق * ی نهرونوک
 یردصحءاب  رارد هبلاعو 4 یو فک )رس هدر الطصا رد هیمال دکل رس فال * یزدح

 لر رد ص ید رمیوعد)ییفالق اب وورد دوا لا دنا ی مگ فاک ید ھه هل یس قلوا قحا

 كم فاک و ی ص كناب ز زا ذکب ) یساوعد كلد مم رد صم رو دتفاضا هل وعقم

 التحا م ایا م ور امع وب )ردە "اس و هیع ال هامورف سع زحاع ) ردکعد لبا كر هل وکس

 هک رل دد رلیصءب و) ردکعد:ر> اع یا یر دقت رد اد ان رج اع راد د رل: -ضعب ) رلیدلنا

 ینزەج ید رع هچ ) هجو لکل9) رد "هیامورف یربدقن ) ردر تم باطخ ءار ,دهیامورف
 ی ( 1 ردوو قرف هدا ثعلنزو كکلرا ی اعم رلدرا وز راطخ ۳ اب

 4 ۳ ےس اوعد ئالد رمو , فال كال هصن رم (ت و ردو و قرف.هد د كتفهص یاول

 ” ( TDس (



 ع ل.س ی دز

 یرورس در

CAN) 

 نآ ید رص * نکا 8 یهد دار تسدزا ترک # ایا کال هامورف نیلباراسعا توك رحاع

 ییهد) ردکع د تتسدزا) رددیفم هتسد هده یی ییسا ترک# ناور اتو 2 کت ا

 ر درفم ا لوی )ورا غم ) ردصم فرحابید) مع تدحوفرح اب )
 لکوکر ی٥ هللا ىلتط زغآرب هسرولک ندکلا زک.ا ( تس لوصح ) تدحو فرحا نهد )

 لوا الد ره نوسلیا اعد دب نوسلیا اید رمخ اکس هک نوسلوا نهد نرمش ندنس هکروتک هلا

 نس دیبا روصحت قئوردو ناشدرپ نب رطاخ کان هسوگر نیل نیس هرواتسم هزغار هکر داکد

 یاش در در دوخ رکا * هعطق * رداکد كابا شور ردکلیا یلسارطاخرپ كلد رم یلص اح
 تكللاددرد١ رده وهدر) لک" نتادادوخ * تسال ید رم یوردهک نآتسد ره هر # لپ

 كمگءایناش د ) رد هی هال لب "یاسر بناغدرپ هه عراصم لعق هل.عد كنارو هلا مک و یف

 د یدبا 4 نکا لا نا )رد نی 11 هلا هلصا ءا هل ریسک

 تالیف رک ۱(تد لوص ع )رد صم فرحا ید رم ) ردعجاره کر وک ذءیو) یدلوا نا ررکم

 هدنا هسوک لوا رداکد د رم هد هسپا كلام هکنج هلبا لیف نمی هوا رداق هکلیا كاح هدنناا
 EE ر # ردریتعم مرکو توا ایس EE عا ) ردقو تدناسااو تالم دم

ETردردصم مساهل:  

 (تدلوص# )تیس فرحا کاخ ) شاب وسلو هح نیرد لوهح ىطام لڏ ) هنسانع» تلخ

 یداواقاخندار" مدآت رمطح ارب زرد دک اځ ی عاخ و قش رس كن رازغوا مدآ ید كهدآن

 رددوج عضاوو لب لاحلک لیعر دا شو روح هکلنر داکدیمدا دسر وا کاخ مدآ یتب سد

 اص ەر نارات رطاخدا مم هک نآ هنیک ت ہک ارافص ناوخا تریسزارک دندیسر ار یکرزپ * تیاک> 2 ٠

 1 د یک رز ٭ تسشرو> هنتسردار هلت سس وخ دش رد هک ر دار دناهتفک ام >ودراد مدقع دو>

 ات ناوخا ) رد هئس انعم قاخو یوخ ترس ) لوعفم تادا ار ) تدحو فرح

 نوئو ) تسذ فرحا و) ككا کهلیک ) رد) هیمال افص ناوخا ترس ) ردکعد رلشادرق

 رد هبترعوب كلافص ناوخا یس هبنرع هغاشا عب ردکعد یلکسکا دیک ات تادا اهو

 رد هل٫ ر ول هد دوخ خعاصع ) زد را هم ال ناراب ر طب ارخ ذا رھ ) هک س ؟نآ يا هکنا ( ردکعد

 یرلْادرقذص نعد ندنراوطاو قالا افص ناوخا رفیدروص هب واوارب ( بیکرت لوصحم )
 یخاصع یدک دارج یلکوک كناراب هک ردلوا یساکسکا لا هکندید رل,دید رد راک

 رد هدندسق یس a ید ارم یدک هک دارب رد راع د القعو او هلوط مد هرژوا

 تدسناکس لس راس ژ ردصخ هنوردار هد: يح لوارد دعم هنسا وه یسقت یک ک ق

 ا یسهکردلد # تشو ه هرک »دن تاتش رک | هارهه # تس e واف كا

 J )ل ن هد هسا او۰ یوا رد رد صم مسا بات تش ) سادلوب هار * تسن وت ةتسا د

 E طا در ةه یھ لود اە تدحو فرح اب و) هلص فرح رد ی هک )رد هال

 ال ال یف اضا هی وت) ر اا یر فصو هتساد ) تفص ظبار فر هک )
 قد اومو بسام اکس ار ز لکد لش ادلو كاس هسرولار 1 ا ) تس لوص )

 نس هن هیللاکسیناکوک ی يها یل لکد CE ES ِک رب یکلکوک یدعارداکد

Eيلوا دب ماکس ییصاخ ملعت یکلکوک  Eار شا وخ دوج نوح * تب# هل وا دیفم نس هن  

 ارو رد هنس ا ۵ مدخ هدنوب شا وخ * ی زفات دوم زارهب مر عطف * یوفتو تناد

 كس هل, *اعو یھ كنار مر ) ردیتفاضا هلو عدم لر لرص م جر عطق) صیصخ تادا

 ( هلرسک )

 | ییهیامو رفردءااغ كکلنز کلب ردفوب قرة: دنن تاکانز هلککلرا كنسیرجاع كفن قلا یا

0 

 شات ی



ETD) 

 یفاضا هاب رق) مس ات تیک رد 6۶ ردصم تدوم) هان ق دلیصح رد-عار 3 هل رم 0

 یس اوتو ا لرصح هکنوح) تاب لوصح ( قلع صح هشرگ ( دا (N وعهم ی

 رد ۱ كا طه ی“ هقالع قاع ص> ندد ا قاعصح هلکنا هل وا ي مور اد ی 3

 نیس ھا ب اک.درا ریصد جمع فالخ و اوا مات کا هل دس ی ۶ تیارو رگ هک درا

 باک E. e تفکو در ۲ ضار - ءا ن ۰ لوقرب تا نرد ا

 ا صفا هک وت هاو هدوعرف E تدوعو ابد یهد جحر نت

 هی س ام یلرمدنآ لع لا ادهاحناو یاعت هللا لاق ا 3 قفاوم یدر E مەك

 E هش یط ام لعفا دهاح) طرم فرح نا) تدحو فرح اب یدم+*|,ههطل الف گ

 O E د بوصه ر2 قفاکو ) ردەچارەخ دلاو ىلا هنا ندا ه) اعم ردجاغ

 راح هلا ىلع رورع و هد رد صد ل ات رف نا IE س صصرم۶ هب لو یقاعتم

 یس رص لوعفم بوضتمالعام ) رد یش رم رخ لومتم وید هے ا
 4 ) یرمخ تودص هم ال < کالو ( یعسا عود رح اذل ۳ ( ند هصات لاما رد و سیل )

JE E.رک رد هدء رطاخ تا لوص# )طر باوج 9-۵ هرلج اعطا الو  

 ندچر حطو هدن درک تاک اعا یاد یددو یدلا ضازعا هلوف ےب هدتد ول یعدعرپ

 :هاگبدد كنادخ لد د نس یا هک لواو رد روب هاب رعلایوذ تدوءو ردشابا یه

 ك رن اکر هسرارر و تجر تن دا او uw 1 ردآرف قفاوء كدابا طاع هکمدد رد صقانم

 0 ع تا هرلنا ناص کا كرش 6کیا هسا | فیاکت کس رلا و نیس هاب یهب داوا

 تقص O ۳۹ ( 2 رب> a ن 1 ( و ا فرح ۳ "1

 هلا هللایلا برق" ب واوا: اهلا ادد ییعا هوا هزاکب ند اد هک صح ك ) تاب لوصع ۱

 ها وا سا هلاادخ هکنوساوا ادد هدوجو هلاک رب ی 3 هکر معخ كب نیا وب یدعئا

 ش رم>حد ۷ داد د رد فیطا ید صر * EE % a اا هلا یا برفت نل

 فصو زود یەک و ) هلص فرحاب ) ت دحو فرحا ىد ر * داد یژود شفکب ار

 دیه رپ فطار ( تس لوص ع ) یحت مشب ین عا یابد یه لدل دزود رد, دیکر

 ذخا ندب ر دص » خود یزود ی دلیا حاکت 1 عب ید ریو  هب گهر نزف ددا دن
 ریغصت لد رھ ٭ دیک وزانوخ هکر خد با * د زکر نانج لدکنس لد و # لد ر * شایااطخ نیلبا

 فرحاددیز گی )ر دکعد یلکرو ساطردب دیک تکو لدکتمرد هات یفانصا هل دکنس) رد دره

iللود 2مو ربعك عجارەکك در ۳ ه دن ییعاذ کمد درا یاملعف دیر 5  

 باد رُفعیضام لعد و ۳ فرحا دیک )نا فرح هک )۵ | هیم ال تقاضا رم د با)

 ندنا هک درس صدا نا تا یغادود .J ا یلکو شاط (تسلوصح ) ردکعد یدهاط

TOTرد دنسا ٤ه تة هدو شدن# شدیسرپ  

 اکاویدراو هتف كنوکب وک یدروک هلبوا یرق یساابلرف یس را(تب لوصح) وکر وک داماد

 ردناب قرح لک شک هه تیک ا هت شاد > * تساادند هج نا هیامورف یاک * یدروص
 ع را. لمف ناخر رکی دل داد مانو ددر یا یر وتر د ماد تا فرج ی

 هفچ رادط,دتن ورور کد لر نانا لوصفم شبل) ردکیدنوس رج ا ٩
 قل یا هک.دروصهداما د(تس لوصحم) افلطء رد دارم یرد شلواتغابد هدنواما زرد
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 هک دداا نط 5 طظ یعایتهس قتغا دود رف رد ید ردلک د زا ۴ غادود نیس ريج هجر دث د هنول لا ص

 3 )تو ET ه#*ر ات کیا ی  تحادر # كد هام رح هل وب

 a2 اطا لره)رد-ات ردصءندخ اب هلعا. ء E0 هل ر مک كو .IEF a2 طا ردع-ا هل يع

 یسدصدرخد هل. جت و نرمعح ( تب لوصحم)ردکحر ک هل رم مک لء >دحو)

 هلاذخا یکج ا هلا 7 ۹ N ن هلع رط ماع ب اطخ مدعد لا ۵و طا کد 1

 بودن اره نه ندم اک :r نالوا ق لاک E ردکل | حا دار م ندعءرد) او

 *# تش هک یعطردد یوخ# رد وعم كس وب ید درودج لوا نیس لوا ذدخ| یدح

 (تس لوص ع )ناب قرح هک ) : دحو فرحان ی .ط)هبنابدبیوخ * تسد زار مزور زج دور
1 

 تعیطاویوخز امار لو رک ندلا لفوک SAS لای دروطوا یوخ ما روک هدنعهبطر

 و لوا ندوح 4 لوا رولوب صالخق کا هک اوا ید

 ENE تا تک تو )و دود رود سر ناو یاجوآ یورتشز تیافب تشاد

 E یپکرت فصو یور تشز رد هوب هد ساب ىد تدحو فرحا ی * دو* ی

 )ف رس ات لرد دن اوبا رفعو اکو " رب هلل مسکو یف كويج زاهح ردکعد

 ردصم یفاضا هوا) لری د هکمرو هرا یروع ی E ردصم حاکنو ردردصء ندن اب هلعاقم

EEREهس دېر مرلتر وعو لزوب نیک ر ج هل اغ یدیاراو یزقر كممذر (بیکرت  

 9 e هلد وجو ا نا راو یدیڈمروک ضصيح بول وا هف اب ییعل ید ثرجسرپ ۱

a 0 Eقید#اب زا سو رءردوبهک دا مدو قید دشاب تشز# تاب *  

 لوا قید ست: فرح اب و )رد كن هبصفرب هدنسبح اولرمصم هلب رک كلاب و یعتق الاد
 اد ویک یرلکدید یدادغد هشامود نلشا هدنرهش دادب ارد هشاموق نیلشا هد همص3

 هد هرا لو ندرلوالدرک سورع) تفص طدار فر» هک ) ردٌشاموو کرک ید بیش هکر

 ام زانو قش اراب زین فرصوت فرح ان )رار د سو رع ۰ا ماو سورعلجر الثم ارید هد هروعو
 ر هلوا هرزوا تروءزمسةشار ر واوا نیک رج یراشاموقامدو قید (تب لوصح)

 شحاکندعع یر رضا تر ورم م 2 هل سا یر مشا ESS هرزو ا تروعنکر ی

EEهوو یدرکن شود ن نابانیبان* هدد هک ديسرپ بید ی رات ن ن ارد هک دلا هدروآ  

 هلص یرحا# دهد قالطار مخ دود وش اغب هک سر نکن جالعار تدامادارح دنتفکار

 (تبکرت لوصحم )رده لر و هدنرابد ده بید مس )ر دلا کد ارم ن دیک هدنوب زد هاعارب رص
 کرد با تاور رهاب :احاکت دعع ها عار ى ورت نر د هلن رو رض صاح الکل صاح

 ردا رشور ب د رازوک لرلانس ان هک دشرا ىداکلا- 8 ےکحرپ ندنفرط بدن رس رم رات لوا

 یدید نیس ز ا جالس کوک وک نوهت ردد ۵ -هیمذ یدراحا ۳ :رازوک لژروک نعد

 یرا تروع# ی وش هاش ان ی ور تشز نزیوش NES هر وقالط هءرفو هوا ۲ بدن هکمراقرو

 (عاریصع لوص) یر هاش ا ادام یوش ۵ ا هب ور تش زو رد دمال یفاضا هز

 یهاش دا ۷# نراکح# دیک را تا بوروک هکر دکب قلوا دات یرا ا 7 ی زو نيک رح <

 تالم ءا تەو ا ردتساره نادازا یکپ ید ر 3 سد و رد ا طر نت ف راهح منم

 ۳ ج ےس
 هو اطرد )نم تما و راز تب ۶ ؛ ور شوح و " زا شاء! و عرکو 1-1 2 اند 5 ردام

 تاب رد 3 فرحا ى 5 رظا هنا تقاضا هلاشد و رد هنس انعم اب رد دامن

 هلو هدا شد! و رد ر ۹ شسدج و فر ۳ قرحا و تب =( ےہ ف رحاب ) ردکمد یداکا

 روا تراسف> بهجت هلاشییو رد ۶ اک تر ام ین ھ2 طاف a 3 ل ,گ 8



 3 ؟سعهدناه>ول EH یدیدو ETE ۳7 ی A ظا
 ار هدنومو زرغ رمشوج لطف هدا هصو شدعو ز ۹1 رک ا ند: س هدنصوص> رکسعایو

 ۳4 کوک # تسد ان دتمح ات فرد 51 E رک ا٭ یونثم* ر کر هدتهایقو

 نوکسو 1 كير < فاک روشک) تد> و فرحایو ردکعد یهچآ تکلمرد ی تب ر فصو

 ردکعد یک روس دام ند 9 چیو هدنآ رعاک )رد هن E وا هلواو عف و نیس

 تقاضا هان ) ردکعد ییتجاح یی ) هنس انعم یب ردلعاف تادا هلرعذ كيد دنمدن عحاح ر)

 (N ردن وه رم هب ی [ تال تاب ور (تد لوصحم) ردندال سم ق -هاضا دنا و عقم کالعاف مسا

 هرامب ؛ شاوردر ؟او دسر و+ که داره نم سیا ناهاک« اشداب ی گرو و

 نامجزا د: :هاوخ هن# د يه راز :نیادهاوخ هک تعاسنارد* ۵-ٍواناجات 2 نعل هوا ىت >اح هان

 رد دنساعم ردصعم هددر )ردنراهم هعرا صء ارز) رد هتسانءمر دصء هدو د رع*درب نفك زا شد

 دا هداز ندنفک هدنا-مج ردرمساوا هاشداب و شد ورد کر اک لوا E) لوصع)

 * یهاوخ تسدر تکلعزا تحروح ¥ ط هو ردنفکر رب یرلک> دلتا هرق ی۶ا ( ردرسسعلیا

 ردهنسانعم شد تسی)د ہک انفرحر) ردناهجدا رم ندتک۔ lex یھاشدازاتس رم ییادک

 (تسلوص#)یدلیا تاکترا هرول او نوعا هیاقو نرو ترورض یدبآتسار ی هاوخ سای

 قاادک نیس هبهت سیا كالا ل ۳ دزرجآ جعل نیس ااو ف باوتا ا اند هکن وح

 اما رواوا ییاس> وارد هصنو یباوجو لا وسوارد هصن كراهاشداپ ارز ندقل ءاشداب ر ردکر کی
 دو دذا تعیفح و هدرنس یوموتسا هد از ماج کوره ءاط * زالوا نیل ون كلادک

 شاوربش یه ان الو)هدرنس یوم)ر لمتسم هدسابلیکسا هل یاز هدنژ# هد رع سفنو تسا
 را دلبافطع ه هدنز هلا هاب تفاضا یشخدب جویص انالومو) یرال ن دلا ےل صم (انالوعو

 نارا الدە یک هک و ابع ردکع د هءاح نائف و ط ندک وب رد هدربس یوع ماج (یر دقت

 ك دورد (بیکر لوص )رب دابا تیانک ند درج ورايد لبا فط ع هب هم اج بوت وط ییکر ف صو
 ردتلواهد می-غ وهدنزلد یت فی اما رده اح شوط ندکوبو رال ن3 یلاع یکسایرھاظ

 هک # داري خر تام تر را و # * قل زا دنا یوعد  ردر هک [ه# دو و#

 رداکد يکيدلبا رکد هد و)ردنالوا روک ذم شد و ردره اط ییعب) رد ان ند اس رن

 e هدنسو ق یوعد هينا , یوعدرد)ردا هدافآ نسا عم تیفرط هدرارب یک كولر

 ورکو )ر EES هدششن قلخزا) ردتموقوا هب رک واو و هدیوعد مت
 0 7 ی>ادع«یرمض ندنرافدزاب فا هر هست حر انا زا رک ک هنر كلوب رد

 هل ص فرح اب كنج )ردعجار هنملاراشم كتراشا جا ریعصنیشو باغ عج عراضءلعف شدننک )
 شاورد ره اظ (تد لوصحم) «رتسسوک مابق یعب هقلاق باغ درفم عراضم لسعف داربخو
 هانا كلشرو رد یاوعدبو دنا دغاعت ندعلخ یی هروطواهدنسو,فیوعد ندقلخ کر داک دلوا

E2 لوا شدورد لصاحتسوک م ايق هل دحو كنج هسرارلبا عضو فلا جانم  
 تودا دف هیأت عارمص ین رابع قلخ زا هلا لمح نسامح كما بودا در یاوعد

 ده اه ها تموص+ و كنج بوغا لک هدیا تفلاحماک ارکا هنسک هجر ندقلخ یتسائعم
 تسدراع هن # یکنس ایس-آ دطاغور د هوکزر رک شم وا لصاو یلکدهرذ هدا رم كننیب د

 رام زاب فلخ هر هست حنا اب رکوورلا زارک هک هدنوپ * دریځ ر كنس هارزآ هک
 دطاغ) راج هدقلوا درک تادازاجقاوا تادا ردنا هدافا یتسانعم قادغاشآ هد رورف)

 لد ند | اطرد لات تا تا ردنکءد هل آ وب هدول ا د رو٥ عر أضم لوف

E CAN) 

 اعیج حار در

 عج حارس در

 ی۶” در

 ea ارش در



OE 

REFاق اس هکت ردق وب اط هدن را ارز ) روا وا لد هد رار ص هد رع هک (  

 هل اضا یداا ایسآ كس هدنلصا رد ی م بیک رت كنس ایسا)یدیشاوا نایب هع طور

 هسروذلاوب یشاط نه 5 ندغاطرکا (تدلوصح ) هیمال كنعهار تدحو فرحاو (

 ردقلو ااضزو عاساهدشبو رد عب هملاق ندناوب كشاط هک A E را

 نورواضر هباضق لصاح ردکر ک تاب: هیطع ضخ ندادخ هسرولک هنکو ا هک: ره هکر دک رک

 راثیاوتع اطو تم دخو رکشو تسرک ذ ناشپو رد نب رط ٭ كرک قعروط بو دیا لکوت
 د هلا ندک-اکوکو ندکلی د داره ند رکذ * لمح و ملساو لکوتو دیحولوتعاتو

 ندنم دخو )ردم الوا یک اش بولوارک اش هتنعل یردرود آرم ندرکشو ) ردکم شود
 ردنمرویوهرس سدق دذ ن نی دلاءاهب ترضح هکت)ردکلیا نغوللوف نکماام ھه كنم وەر ھ دارم

 ردا ذب کلم ام راثا) رد دنم اقم ی ریست ف طع هم دخ تعاط ( تسنع دخ ام قرط )

 چوا هدل وا ) ردکلر یی ادخ دیح ون ) ردکمرو اضر هتم بودا افتکا هلا لیلق تعانق
 لکدیساغتسا ماقم وب نکلراو یلاوقا هدنریره كا شم )ردناذو تافصو لا ءفا دحوت )ردعس |

 راهظاو عاساو) راولوق هح هد دنلوب ) ردقم ات! هتک هدشلا كّملخ بو دیا داتا والا لکوت

 اهتفصندبرک ره # E یک | نزوکو نزو بو وقدو نیا دو لی )تى دومع

 تسر اوه وزام نن یوک هزره اماتم اش رد هح رک | تسشبو رد تود تسف وصوم

 درو تافغ باوخ رد د-؟ زو راهیشو توهش دن رد درا بش اه زور هکز اب نوھ

 ره یرب دقت ۳ ھ * تسامعرد هح رکا TS 5 وی ودیآنایم رد هچر ۳

 ناتق قحا یوا او ) ردح كتفص | متفص )ار دلم نرم لاد نح ) یداهک

 درک هزره) هد هحل ضب ) رد هنسانعم لطابو دئاز هزره ) ردیبیکر فصو یوک هزره)
 اوهلها نعد ) یعیاط هاوه رد میکرفصوتسر اوهو ) هناب قفاضا هزاءیی )شود

 تفص طبار فرح هک ) سوه لایه ( ییداشواسوه ردها تقاضا هزاب ) سوهو

 هدنودنر) هینا تلفف باوخ E هدا مش ) هرزوا ےځ بولسا رد,ءجكزور اهزور ) |
 هدتفریح ردة وصوء لرل ص و هک ےک ت 9 لوص ) رد هذس اعم قعافو یاب

 ران 3 هک زاب سوه تسرب اوهو زاغ یوک هزرهاما هد هسبا هدرخأف سابلو ردشا ورد ۱

 قدر هک و هرو هدهو-ٍلد تاوهش ۳ قواو ماا ی ند هدیدق اند تذلزز ونک هب ده

 دنر هیلبوس هلک هئاد هکنرهو هب هلک هنکو او و هئروا هو هدناذق ناوخ هحایص

 ٭ ههط # لکد هروگک هس ابا رد هروک هلع تالشد ورد یلصاح هد هدا هدا.ع ردتساو و

TOT۱۱۱ و  
 فو لذ و یعع كاب هنهر )باط+ راتو ) ردل ددا رندنورد ) روئلوا رب رفت هدنرخآ
 ضصب)لاح فرحواو ) ردزاو هدنلصازو ) هتسانعم نابرع ردکءد قابح هل اه نوکسو هل ار

 یراد ) ازاح رد هیمال ابر دعاح ) رولوا تفص طبار فرح هک سپ ) ردعقاو رک هد. هد ۱

 همعک نالوا قابح نواوس یتوردیا ( تن لوص راک ندقارآو )ردکعد ا ۱
 یکره E aT اح ند ةرتتبط 1۳ لاح هک نالوا ىلاخ نداوعو دهز یلق ۱

 تفه۴ هدر # یرادارول هاخ ردوک وت * زادكم ردكنر تەھ هدر * نیس شعدز ع 1

 بطاحم درفم یمن عراضم لعو راذگم ( رد دیمال یفاضا هردهدرب ۱ یلکنر یادد هاب لر

 وغرق هک ردربص>ولردر هلرمسک كلارو ىع كلاب اروب ) ه-فراص ینعب ) ردکعد هموق
 لا حسا ارةف نوعي داوا زوجوارواوا قو جهد“ هکلع قرشو هد رع ء رابد) 9و اروا نند یا

 ۲ بر هم یاس نا اش ملت تم د

AD 



CEND 
 >> >> سس _»__م

Eهک و ق یجب ی" هدر, یلکنر ید كلود ا ریت یک  E 

 ا ندشارفو لاعتاو باوا هک اک سل ی نیس رتوط ايرو فک وا هک ن س ET هدر

 شماکددندش او ا او ند دف وجی کک PEA چ اع هکعش وډابروب نادا و بولوا

 هسیک نالوا نزح د A بواوا ىلاخ ند اوت طاب هعصا نودیق راصهدرپ

 هاد زا شا | هدرپ -ا هدرب یلکار ید ید هنس وق بولوا ناح ندشارفو ندیاولا یسدرجا

A.دلج هزات لک مدد * هم وطنم تب کت سا وس دیاز نوط داز یظقا ردو  

 EES فاک دن ) هت ا زا لک + هتعقب هایک زا یدک ر * ر * هتسد

 هلرلدع* كناو كيج راد هذ نج ) بودا بیرعت برع رد هتسانعم ھهق هلی كابو هل وک

 كنهبقو ( تب لوصحم )رد هنسانعءاب هدنوزا) ردقلعتم هپ هتسب هایک زا )تدحو فرحاو )

 هما وب ثالبا هدناتساک ردناع ارز مد روک لک هزات هتسد هح رب یغب هلتوا هزات هدن رزوا

 دو هد نک قتداسع هک زا د راردنا دث هلکنا ی رالک هک روا وا قات وا نوزوا عولر

 یلک رادههرب یعل شکل هرزوا نا رب ÊY ا مد روک لک هزات ھتس جاقر یس ام بودا

 9 لو

 یزورس در

 رجا هایک دو هج فک * شلیوس زوسیع هوم نيد مودروک شب, .رزواء ارام هدر

 سر هو هاكر دم هز یتعو) راوی رمح م اهفتسا هدنن رابع دول هح # نوا دف ی ردا

 (تس لوصح ) ردعطع تا دارد کعد جد رث) هرم ال لک فصر ل اور فرحات)" رجا

 یعوقو راويضق یک كنو ) مدید هج روک یلغب هلتوا یلکر روب حش ترضح
 هکلب زاوا

 لک هدوا هکاترد هنسذ ه ایک یب شال ید ) جان هایک مدد ی يل )رد هلي رط نيمو ضرف

 قلوا نر اقم هلک یتوا نایاب یلصاح ) هلوا بح 2 نیشنمش هلا لک یعب) هروطواهدنةص
 هک توارتحو* یسال را یراّتعا 4 ورارب دهه درون كد د عو رداکد بسام

 ب وخ هلب و هک شعا كل اھ هع ط ٽم (E یگ نيد هروتوا ہداوص لک ید ءاک لوا

 TEE مرک دنکن ناوک شوماخ تفک و هایک تو رکی#رد رداو هکلنا روصت اعم

 ردف وطعم هتسد EEE ىلع اف ایک ) باغ د رقم یضام لعف تسي يک لا ۳ فرحا

 مرک EE ادم تک ) ردکعد لوا مس)ا ردمط درفم سا لو (ER سوماخ

 ندنب ایک ک ررویپ حش ترضح ( تبلوصح ) یسیئاث لوم شوم ارفو )یوا 9 ۱
 یناسح او مرک تبحاصملوا مسدا یهد هلا لاح نازو یدلغاهجت دیشیا یک روک

 یو س>او مر ۲ یصاح)زاشوا ی طا و مرک تاراقمو ت EA > اص ء عل 5 با تو 1

 یدعا مشعش شود ره ظ٥ هنا>او مرس ک ردقوبهک ردن درع داوا هد غارب هلا لک هدئب یدعا

 وله اوا لصاو هدوصعء یانعم رلت دا راتعا یاعاف ی رکو ناوم مدعم رک یک

 روصد سد ز ۲۳ د| ا شوم ار ۱ 8 ینلتسودو قب ی حا ےہ نالوا هدشن اس مرک لها كنا ی ار ھم

 یم“ در

 یرورسو ی لعدیسنادر

E2 در 

 3 س راق ر اب ٤ عواغاب هایک هنرخآ دی يوو 7 3 تسانرک #* ردو مصت ب اعم

 عاب هایک ) ردا هدافا یت رب رقت ی دات عارمصم ) رد لامعتسا هدنماق دیک اتو رفت
 هسرغو مر و لاج یک لک مورک | هکر رد ها یک ( تدب لوصحم ) ردرل همال یرلتف اضا

 هننارم كاک تیم نایاب سوع ۳ تک یدعا لب وا و ررتم ملکد یهایک كنیغاكاک

 ترمضح هدبش # رعد تم عددوری# معرک ترضح "هدنبنم # رداکد بیرغ مساراص

 ( تد لوصح ) رد هیعال 3 دقتل *هدرورپ )رد هاب ۳ هع رک و )رد هال

 یع رک ترضحتو ءاک یدک یا رداع یدو صدم ندن رکذ هاکو لک لّعش تری



 ىلع ديس نادر

 نور - و یخ د ءس ۱ ۳ 2
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 اح ى ی هدر و 14 كء دو نی مش هد كع E هک رد ردات رم A ۳ لک

 دئو آدخزا مدیما تسفطا # دنم زه رکو مزه یب رڪ # ےس هدرورپ كت او لوق

 م دما ند نو اره ب اص یی ؟ او مسیارمهیب ۳ ہا ہک رکا ( تس لوصح )

 مرادنیفاط ةناعرس* مراد یت حعاصب هکنااب * ماکد سوم هدلاحره یعل ردناتحاو فطا

 روک ذماو ( هبا تعاط ها یا  تدح و فرحاو ( هراهرس تعا ڪر

 ماکد كلام ۵ دن ءا ضر 4 صوصخا یا د ردق وب م اب هک هلرب كنآ ) تاب لوصحم) یک

 رد: انا لوا عارم ء یتا عارمصم م داش باولرپ داکنا کک ملکد رداق ا ٌهیام نی

 هدش . راک هراح ) یربخ دنادو ( ادم وا # دنا ۶ شالیسو حڅ نوح # دناد هدننراک* راحوا#

 ا ك: سا ك س هلا + دنو ارح لوا (تٽا لوص )یو2۰ م دوم لدادو )زرد ديال

 ی“ هلیسو هاه حور 2 كنهدخ هکنوح رولبدنو ادخلوا یغیدلواهن نامرد هنشدا نعل رواب

 ۳ رک ناکلام هک تسع“ ر #* ردهدنلاكنا یئامرد هج ررد# یید دلوا یی ج نعد هيلا

 ها وعم كالعاو ساری تن 2 6 لام) ناب فرح هک ( ردکعدتداعمسر * ۳ هد دک دازآ *

 رس هدنپ) دنا ك ارح ندا لیءهفتردر دص ء هنسانع تاب نا دازا هدنول ر رم ) ردتفاضا

 الام هک. ایا دازا لوق هکر دتدام(تب ب لوصحم) یسناتلرءف.دازاو) والوعد او هاي

 اد فرح یا*یاش 2: دوخ رب“ هدنب ر#*یارآ نیک یادش اب یا × راردنادازا لوق هجوق رلنالوا

 نیددعم) (تسکلم نابادخرابرب هک دم لاع (ت) رروب یرونا هکتت ردکعد یدنفا ادخراب

 ناه لک هحاوخ ( تس) رذکع . روا هدو ردکعد یدنفا یادخرا( ناکلمر ا

 ید ا یراب هدالصا سد ( یادخ رابناهح رارحا دیه ر نادواج( تسدر ۳ شاادخ هکنآ

 نظف رع ظا وب هک رد ر د اط نبرد یدک ]وا قذح نوا نزو ترور یساو هلا

 . زد A ابق -قارصا هارآ 2 وز ظفا و هک شابا دساف ن ۰ نکیل تشک sa قااح ش 3

 دوخرم دن )التسا فر حر )ردکعد 7 ناهح تا :دسارآ رد یر فصو یادآ (

 ردکعد 3 ا E 7 2 بطاح در 25 3 یاس * رده, و هنا

 او 9 انس هد ِ تنی دازا E 2 لا ج حر رت هکل وڌ رب ا ا
 , یدعس # رکادخ هرادخ د رھیا * ريکا صر 2 ها * هلبادازا نادس .اذع م ھی

 بطاع د رفد صا لصف رک )رد دسا و هیالاضر هم ؟ هر)ل فود یس ار فرح یدانم

 لالعف ہک یظفل هر لب هدع ارم هم یک ردهل وب هدادخ هر) دیعال ادخ د م) ردکعد توط

 هیاضر نر رط یا توط نیلو ا ےہہک اضطر یدعسیا( تا لوصح) ردن رو

 هلو قال هاد ىع توط نیلوب ارد ادح د میا لوا هرژوا اضر لصاح لوا تالاس

 تخحد# دیابنرک درد هکرد ن ز# دیاترس هک یسک تخدی# ردایاواو ابنا قیرط هک تک

 هدات رد نرررد يووم مدعم دا ترس ) تدحو فرحا ی OSES ف صو

 یلو»تم م دوم كداتو هلا رات ءا يا دیه الو ھا کد رد ) ل تیلعت فرح هک ) ردقاعتم

 هیابا ۳ ندادخ با ق نها هر وح ندو قول 4 کرد ھسیکر تکدب ( تب لوص )

 نانو ا ناف ات یک یل دلوا ند ديان د اب ردد ند دمات دبات زالوا کالام ید هاب

Aرلدب د  SBSمادک نوانهسو تعا هشزا کس رار ی ۷# تراک>  

X> afرب ( بیکرت لوصح * تا تحاح تع اهشتره نو اھ ہک ۳م ت  
 اد

 ( :کرایدروص )

 یا و. ی



) ۲۰٩ ( 

 هکیدرو باوج ردلضفا یسغنف یە ردک رکب یسهقندنو سو نعاصشرک را دروص

 * روکم اره وکر تاشو # تد # ردق و ي ا هتو اس راو ی "وس رک لا هک لوا

 نوا نڑو تو رد تساهشو اا تتر ہہر و ا ےک 6
 N س راندا مکح هک یو دیا تب اک هرمش لاکر ءاه سد یدلوا لاصواو فد> ۱
 فرح هک ) یدنلوا نا لص» اقناع 0 ) ردکعدرف هلی كمج ڭا

 هک ردشلزاب هدرة لر وک مارهب ( تب لوصح ) رد هیعال روز یوزاب ) هاب مرک تسد ) نا

 ندوزاب نالوا رداص روزلا نالوارد' ص ناسحاو مرک ین ردکب ندروز یوژاب ىلا مرک
 دا« # روه ش۰ ییوکش مات داع # دات كلو یناط متاح دان * هءطو * ردکب

 ك رعیهرءمشهر هرزو ینزو ل نا هب 2ء اےک معاح * رد کید یدلوا ن ہا یدلاق

 هرزواسایق فالخ رد وذم «ذ هل فیط یباط ) ردا ا كا و E عسا

 دنلب مان ) هنس انده تاهدو تاغ دا ( EE ارعا تادا كلو )

 یا ۱و یاهو رز دا رع نیش) هاب

 اما یدلواید1)او ییاط متاح ( تد لوھ ع ) رد رد ےہ فرح هاب نوعا نزو ترور

 3 ,اه د1اعیدا لبصاح ءد)اقرو هم هلک لرایالب مان لد هلاعضارمنا میل د دا

 تب ر # * روگنا ده .د رتشج دربب 3 ابغا وج *٭ ارزر *هلصف E رد لام هوکز#* یدلاق

 4 تا ید یدنک درا اکر اس اما رولیزا هدنلکش واو فااهدنآرف فورمم
 فرح هک ) از 2 دهنسانعم هرشاطهدنوب ) زد هلص فرحاب ) رذ هیغال تقاضا هلام )دو اب

 وح )لو ت اد رو )یغوم > عابهلبا هم ءازو ی كارزرو ) راد هبهدابز هلڪو )ليل

 ردععادوب دارم دس درت ) رد هسیک ندا را هغایدارم یسک: عاب نابغاب ) لیلعت فرح

 كن هععا ارز هلا حارخ | ندکلامیعو هلاهرشاط یتناکز كلام ( تب لوصحم ) مزوا روکنا )

E,برګ هک ندنکر رسک درو لر هداز یوزوا هیادول یی هننک و ابغا هکنوج  

 یک یو عاب رد هداز اتففحاما ردن اص ةنات روصو ارهاظ :وکز سدرد هیطق

 رز رد دغاوایار هند داوا كالام زدن اب ءردردصء نعان )۷# تب تعانق تایضفرد مو: س تای#

 E ی ا * عنق نادبع و نادبع ربط او عن نا رد دیعلا)رارب د هک رار د هک لید ندن اعتفاما )

 SE ف صلااراهشر 1و دخ یا تک بلخ نازار ی ودیر

 نوا تدح ویز ) تدسافرحاو )هاب ی رغم دنه ا وخ * ساخر ,ناهجزا لاس عسر
 هرمص هل د دشن ED شالا تال رم ببر ۶ ید ی ہلکا! د برغر یتسانعء بوئوط

 كنا بل> ) رد هلو هد هءما> )رد دمال تفائصا هنازاز ) ردرس هرص نود دارم رد هسا عم

 رلیجناصز ردلعاف مما هلا هغلابم نازازپ ) ردرهثروممو رور هدرءرادد هلرا دف كمالو |

 ت اک ا ییعد تم" EE EEO نولو فلاو )ردلاتسازب دارم م )ردکعد

 ردکعدتاادع ف ا دا ارارا < ) رد تفاضا هناوععم العاف مس | ردکعد

 یر اب ساخ رویدو) ردکعد لاوعتداعرد هم ال لاو مسمر ) ردد صم ندا لاوتا

 تا یایدرلروس هدنرازاب یرلیج زب باح یابد برغم (برکر لو صع ) رد هیاک = "فرح

 نکسایا ادا لاو رغب ی رکن اقدصو ةوک ز یہی یدیاوا زوکرلفاصفا كرس رکا انغا ییارعصا

 ید اوا عود صىاى a اعلافن اق ندا مح ینو قو ت داع 1 ےل و یدیا واز یک دف هل رککیدروب :دهز و

 رداءاف تادار ۳ رکن وب # براق تب ہد مح حوت یارورک * نادرک م ا اوت تع: ىا * دهطق #

 لرد و رعد زد هم هلعف نادر ۴ ج 0 رد داره ا هنسانعه ج

aN (A) 

۶ NF 

 ی در
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 ردا هداوا تاتعف رص هدو رد طا در هم زا لعق ہل كم فا ن درک 7 و

 تفاضا هو رد۶« دیراک اارولی !هافرح ہک ( ردکع د ها یغ ۶ یی ۳ رگناوئو, ا

 هوا ند: سار :هلا نع ست و یا رروب بود اب اط> زا هع + تد لوصح ) رد هيم ال

 تز اھا ام مک * نيس ن س یا تم كرلتم#ا م ج ی ردوو Ee چ یراکاو

 كم فاک ور ده وازبر 1 صكر رە فاک ےک ٭ تب 2 SET تان رمصا رکر ه

 نا ۳ راتخا ( اد مورد هام تو .ضاءرمصرا و عاسهد و کد اعم هر ۳

 ردق وب یک ردقوب یربص هک كل ہد وکر ھارز ) هیابا را تخار ص مگر دک رک برمشم
 رد منم ےکح یدابا راتخا ی ۳2 ۽ راح ناک ی 11 ره سد ) رد نامه ات رمص 2 ؟ نس )

 دشرصءهمالعنآ ت > ودنا لام یرکب ,د و تحخ 0 * تِاک> *

 ا نم قتەكو یدر 4 رظن E توام مس رکئاوت یا س) ٩ تشک رص ەز 2 :رعناو

CEEمرد انے  EEنار هل ثارم. هک تبر لاد یر ايٽم رکشردار یافت  

 شاد اف یی اوب تخ ادناو ت> ومآ ٭ رص الع نعب ناماهو نوعرف ثاربم هونو لغو مته ا

 ردنراشا مس اںا) ردما و رهالا ۵ ةاعه رکص ندتحو دن هد هد ءب ) ید | یاو اهلا 4 اکح ءا

 و ەڭلۇ مود رک دعردیس دص غلا ہم دم العرد دم 0 ( هلام بس اک ناو لع بس اک

 رد )هاب تراق> مشج) تمحاصعم فرح اب ) رد هیءال مص« زز ع ) رد هلامز رمصع رواوا

 قك ویدرک ) شزاب فل اخ هجا نچ. نازابر تد هنر يقف ) ل باک ید در2 ) هلصقرح

 بسک یتدردکع دیک یکاوا نانیح) ردقلهاشد اب تنطاس) هلص فرح اب)رد هاک> فرح یزاب

 تا رک ڈار د ردصم تنکسء)ر دکع د نیس نیکه نیل هن كدا نیکس هک هج لوا ندلع

 قعب )رد هنس انمقااخ هد رع یراب ) رد هیمال تفاضا هب یرابو ردیتفاضا هلو ءم لردصد

 هت ور كنوعرُف هکر رد ردوعرف ِ 3 رژو ناماه ) يمال نوع رف ثارمد ردکهاصء رم نو ع

 ع و رص ا )ر داماه نادا قلد صا یتیهواایارعدو نیابافازتعاورارةا لوا

 لام بسک یسارو یدردبا ۳ e ک ی سار ی داراو ا یکا هدرمهم ( بیکرت لودع)

 لع شادرف غ وب سب سص» عاح یل مصم زب زعول و یداوا رصد ۵. الع لوا تبقاع
 ] دلاو هد م ېک یک اوا نسومدشرزا اخ ن یداردو یدرا ھن هز وک ترا ءح هاشاد رو

 الا ) كم دل وب ۳ اره انا هک رد ۵« رزوا ےن مب ق“ هدر كلادخ شادر دیا یدد, ام

 یاوعد هلر.س تئطاس وب نامز ر رانا هک ام هو نوعرف ثارم نسو (ردایدنالا ترو
 # ا مشی هک هدوبنز دلا : عاب رد هک مزرم نآ ن رم * یونثم * یدزر ها تیهوا

 بو صم ربط رد دیعم هنلءو دا £ هدانعم م عاب )تفت ظ.درحرد ) تفص طدار ف رح هک )

 هنسح یرا دو: زارزمکح ی“ رد و از زا باغ عج عرا اص.لمد د)۶ )دنا طم لص م

 هنر شار اق وص هلکوآ ی .درمغو یرآ هک درهنکا لوا شال ) تفص طار فرح هک )ررید

 ردکعدرار ا ا عج عراصم لوق دات ) کیک و بقا > اب شب هرات یلاو یوا نازاتسد

 لاا ا هکسرمه> لوا E ا هک هر رف لوا ( تد لوصح )

 ناغفو دان ةن درم ولظم لک کد یذوم لوا ضد را اک.ا ندعهش هک ملک د یرالوا رردا

 ديڪ ت تاءادوخ * RET ار تا نا رکشدوخاٌک ٭ ر ا
 E اداهدح و ملک عراضءلءف مر اه هلو ددد لرد صه تهل لار گش)

 نایت فرج هک شا راز 5 یاداو رلنازاب هما لاذ سد رو ا,زاهلاز مزازک ن الوا هیانعمول

ED 
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 | 2 د i - RE CD وعقء لر دصهرا زآ مدیروز) رد ناب ہد

 چ ی حب رکش یه هل وب (تبب لوصحم) ردوي مروز من ؛یتعب )ما هو ط مرادن)ردص فر یوم

 | ردات اداوافح 4 هک E یی ردقو هه ال. دا س دکمدرم هدیا نعد مر هد ا ادا

 #* تیاکح #* منمهدنایعل مرولیهدیا ادا هدنف E ملو شا ردخرعت ےط عر مغردلوا

 نددوخرطاخ "لسو تخودیب هقرخر هق خو توسان ا رد هگهدرنشار یشبورد

 هنب ر هق رخ کا وارد دسانعههراب هدنو هةر >) ردکعد ی ا رەد هاب هداف ش زا # د ری تا

 لعفتییس) ردرفرضام لاح تءاکح درکیمو تخودیمو تخوسم) شەزاب ن دنا نازابهءقر
 (بکر لوصح) هیهال هد وخو) ردتفاضا هلو ء٥ لر دصءیفاطا هرطاخ) ردردصءندناب

 قن رطاخیدنک ویدراع هي یدرگید هرزوا هزابهراب ویدرا هنشنآ تف هکم دشا شک وردر

 رابیک هیدوخ تن راب هک * قاد ھء اجو عیکت عانق كشخ نان * تد * یدردیا یل هل و

 ردهیمالو هاب دوخ تګ راب ) لیلعت فرح هک ) هل و داد هماح هيت كل دخ نا * قلخ تنع
 عراضم لء مواهدیااب و زردا تعا هاکنا یرو (تس لوصح) رده وب هدعاختم راب

 كعلخردکب کوب رتنشیدنک ارب ز زنتسا رخ اف سابا تعب هلیس هقرخ ارقذ جد هلوا ما لعفاب و

 ردکقلواادفورةفراد تنگ ندعلوای 9 تنم نوا یسامل و سافت كهاخ اا و نم

 تفك دراد تم ناز رع ,طاخیاپددر کک JE ۳۳ هتک ا او اه

 تخ-و فرحان یسک * دنا هنفک هک ندر ES GET ندم یسنرد هکشوعاخ

 ردتانک ندلوةلایوذ صختءهدنو نالف) لیلعت فرح هک ) ردع>ارهشد ور دری نیش شافك )

 ردتفاضا هناوعفهلر هم قد ازاد دخ ) هلصقرح ا )رد ها الم مع رکر دەب اے ےع مرک)

 هرطاخو) رد هنسانغمظف> هلم ساب) ردرا هیمالوت لاح تروص ) ازا رد هیمال اهاد رد)

 SSE ته ها لعف سوماخ)ە مال ها زعو) رد هناوءفملردصم یت هفاضا

 ناو هه نه ر .طغف فرح هک ) ردکءدقل ةوردردصمفرحای) لرلعت فرحك

 ی Î یناکم فرظش 1 )ردو مدعم كدر, تح اح رد دنساتو٥ هیلیضفت نم

 كس نالف هکتسررو وا هنید دەشى و هرد هک ۷ ات لو )تر

 دوو ام ج بد یا ءهدازآ ردحاص مگ مر کو مے رک مع ط هدرهشو

 نر اس ح کی كاو دقاق و وب ارزلوا .مسپایدیدشب وردروا- تنم هنناح

oو > رد رم هب نخ ود هءور مه * هعطو # ردرلثید دار ز ندک تا ضر  

 دنس- تو 9 نخود )رد دن اعم هک هدنول یه ناکجا حر ھەر

 رد رتو ٠ را) رد رلتفاضا هعاس و هنو دم لرد ص هرمص 3 ۲ مازا) رد ل ودق مدعم ۳

 ج وکلا ناله یرص مک دارعهدنوب ی ی هر دانه هنر E تنو ند ا لاعقا

 یراهنزالوا جول اریصار ز 3 رد هل. ر ُط هرادتسا قفاضا مکه یص ردوا مزالم وربص

 قاتعاهدو مارا ها سایقاک وب هد . راهرار درب ۳ محک ازای هفجو کی دلیاربص بوروتوا

 ردارعت هلشوعارد مچ ه هکر دةجوق EE ء| ار ز شمال لو وو بسانم هما بد رد هل سادعم

 دن رب رک هد 0 شب رد هثسا ۰ هیلی طه نم رک ) لک د کامارلا رد ٍء ا كمارملاهساا لوا

 هءدر ( هيهال دءاح رها ( ردعقاو رک هد رسد ۳ هک هح رکا رد-ءلوا هل و حا ردعق اوزا

 ناکح اوخر ) زروصهراکا بوزاب لاحضرعا و لا تست هدنا هک ردیس هراب دغاک هدنو

 مع در



 عدس نادر

 یرورسو

( ۲۷۲ ۲ 

 هرزوا هک a ( تد لوصع) رد هس اوم نیشون هد وب تشوت ) ردکعد هار 6ا رد دمال

 ندعزاب لاحضرعو هءقر هار اکا نوحا ه.احردکی نما مزال یغحوب ربص دسفو تک د

 لاد رع نوجما سابا هرا هج اوخ قهروتوا بودیا ربص هدقجوب رب بویک سابل ىلا ٤ ین
 هاه یدرم یابب نتفر * تسرار خزود تب وةءا هکاقح * ردار>او لضفا ندةمزاب

 ر رد كتآ ال اه الص هلا یت فرح ردا لامعتسا ریسک نرع ظا ون اح * تخهب 3

 ا مق هدر كعد صا تفیعحو لاح تعویقح ردا لامعتسا د :هامم قدص ےچ اما

 رد هنس الد رعکش تب وءع ) تیحاصم فرحا ( ناب فرح هک )راول هتاوا دارم

 رد هنسادعمنیعهو عفش هدنرلح الط صاد ره یاب) تیحاصم فرحاب ) هیمال تفاضا هخژود

 تسلح نیردنادول هک ) (د رح یارآ ساح یا شتفک یکی (تیب ) ردشهروپ هدناتسوب هکتت
 ردعفاوهدنااوبد یتاسا هکتنردبا هدافایسانعم تعش هلغاوا قحال یردصء ءا (د رع یاب

 ) عا هدید تم ید رم یاب رغزا) (تعارو تسرد یتا۔اراک ما ہدرک دوخ (تس)

 هب هی اده ) راشم الوا لصاو هح الطصا روک ذم رلنازا مد ره یاپ و د ره یاب هدلو سب

 هل اذع نهج هکلاح توق (تبلوصح ) رد هلص فرحرد ) رد دمال نفاضا

 هفوذ وهرو طح هل.د انعو نوع كرلب رغ نعل كَ هنج هلینو امو هل تعاش یشهوقرد رار

 تمد قذاح یبط مگنلولهزا یکی# تیاکح × ردقلوا نراقم هتباذع نهج قلوا لصاو

 ی اھ دو دما بلوا شیپ یب رجب یسک دول برعرابد رد دنج ىلا داتسرف مال او :ولصلا هيلع ی طصم

 تلطاعیاربا رعهکدرک هلک و دمآ مالسلاو هواصا| دبلع* نالا دیس شدب یزور تساوخت رد یوز
 تسیعم هدنن نر, هک یعدخات درکن تافتلا نع سکه تدم نی رد ودنا هداتسرف اکا

 ی رح د وشد بلاغاهتشاا هک تسقبرطار هفناطن اہک دوم رف مالسل او واصلا هیلع لو سر مرآ ی اج
 یتسردنت بحوم تسذا تفک میکحدنرادژاب ماعطزا تسددشابقاب اهتشا هکزونهو دنروضت
 فرحاب 3 تدحو فرحا ) ردکعد رهام قذاح * تر و دیس وس SES نيز س

 فرحرد تساوحرد) ر دەل وب هدیعان ج اعم ) ریا وتدحو فرحاب ی رک ) تیحاصم

 ردکعد نبا رع) رد همان تیاکش هاب مسک كم فاک هاک) تدحو فرحا یزور ( دک ۳

 ها هاو رد هرم ییقاضا ۾ هطاعم لیلعت ادا هلا هیلصا ءا یار ( نباڪڪا تال اهم یار (

 سکڪ* 3 مد روتوا هدو ی ردو وب ی تلم 51 رد ) ردت اضا هااوعفء لر لصم

 ی مروتک هن رب مرا 14 ا تدحو فرحاب یعدح ( لیلعت فرحات ) ردکعد ه_وک حیه

 دست مادام تیفو فرح ترک ) تدحوفرحاب ) هدعاو ی تساه رط) ردکعد مدیا ادا

 سگ زا هدیلع ناز اب هرکص نددشاب بو: زاب هرکص ند زوله قفرح کو هکز ونهو )

 هد درز ارب هدعدق نوته ردکعد رار ا لکا كر دارم امآ ردکعد رارکح ورک هدتفادنرا دزاب (

 ییا ار ز ردعفاو ضر هم یدنک نیابا ضارعا هند درار سد یلدب دنرادزاب شعتود

 اا و) رد هیعال تفاضاهب یسردنت) ردکید برس هلل رم سک كيج تحوم ۱ ردر دوصم ندادا

 EG لوصح) شهوط ورک یناثءم نید راراتوط رب ساھھ 1 رادزاب ) رد صد فرح

 ەد كمال-لاو هولصلا هلع رب شل ترضح تلمط قذاحر یس 2 ندنرلهاشداب مگ

 ندپاهعا نعب یداک هنکوا هلم رط 4 رح ةیک یدلوا هد رع راد لب درب یدلبا لاسرا

 بلط هد هل اهر ندنوب و ود ردیهراو یت اذحر هدنفوب كوب دکن دنا 4 رک یو هک

 هکندلنا تاکشو یدلک هاو لمالبااو ةواصاا هلع ا6 نورس نرمو> نوکر ىیدجلا

 اکب هک هو مدا وا هد رع راد اد زدق وب ۰ رلدلبا لاسرا نو ناعصا هحل اعم < |
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 مال او راس دل ترضح ماب راادارد تلو | نییعد 7 :ایدلبان دراف)ا

 رازی هنسار هیلوا بلاغ یرلاه:ثا هکمادام ردراو یرلنوناقر كيا ها دقناطوب هکندروس

Eببس هلن هد تک یدد مکرر < ندماعط نرالا نکیا یا یرااهتشا ن  

 ET Sa SÊ یدنک و یدوایمدخ نیمز هرکصندنا ردان "هم وب

 ردیسنالوعفهو ردکعد ادا زامآ ) یلوا لوعفم یدک نهم *ز ارد هل ئوس تکا ا

 تشکنا مس هر رطلس رعزاحرد لادا مهاعا ردقهر تشکنا )هنسانعم ماو وا ردغطع فرخ ان
 ل دنک تشکنارمهدرب يکيدلبا لمگ نزو روئوقوا هد هلتف.ضا رلبک كلوب ردکعد جوا قهر

 هل مسکو یتق كلادزارد ) ییاثزاردو) ردیسبن" لوعفمو هیمال هل یوسو ) یلوا لوعة

 هکرروچ ردلوه ره هندصبام هلی رط رشنوفا تبیو ( تب لوصحم )ردکعد نوژ ,ا

 تقواوا نیفمرب هتناج هبگلاورلشاب تقولوا هکلیوسزوسییه ردا ادت !تقولوا ءزوس میکح
 شادروخ انزاب # دنازللخ ش ناف انز هک ٭ردیاادحا هدنیحلوا هكا لکا م اعط ع ردازوا

 ررضەدلو لاخ) ردعجار هع ج رص نیشو ) كمال لوس نتفك ان ) E دنا نا

 هلوارداص ینعیندندیاز ) ردکعد هغوط هدنوب ) بلاعغدرفم عراضم لعقد از ) رد هتسانعم

 دارم ندکلک هناجهلص فرحاب ) ردعجار هی > هن نیش) كماع ندروخا ) فظع فرحان )

 ندنم اط دود هکر ابا ادا هدم د لوش هزوس مع کج ( تد لوصح ) ردکءدءلوا برق ا

 هب دص +٤ ع یعل هلوا اک ندکم E RE تفقواوا نا هکع و دوا تره رر

 همشالو كشال مرجال * رایدرا یتسردنت شادروخ # راتفکدوب شنبکح مرجال * هلواببرق

 ربخو ادتیم رولو وا كعد دون ت+ >شراتفک ) رد دنقم هراتفک | هداتعد نیش شنمح) ردکع د

 مجارهندروخ) هدننح یلعاف بلاغ درف» عراضم لسفدرآ) ادنیم شادروخ ) هلیقرط
 دعا ول ا )رداد مریخ هیاءف *هلجو ) یس انرابو لوا لوعفم یتس ردنتو ) رد ریعط

 وواوا تح یرا فک هک ی كش هل ؟ روکذم ےکح ( تی لوصح )رد همان
 یس ها :ak لکا | ماعطو تہکح ضصح یچالک e و لصاح یکلتس ردنت یس هعو

 E حج اشعرا سش ناو یدرک رایسدهب وت یک# تاکح * رواوا ته ضع

 سنو 4 دو نعب تس ریکیراب یوءزا ارسقن دیقو یراد تد اع. ندرورایسب ! هک مراد ی نینج

 كسد رک ادم کد # دردیارت هک یژور داو دنال کی رز ی یروړپ یو هک نیتحار

 ینو یرورسدر | هوت )رد دغنأتسم هيما "هلو رد ادنی ربخ هیلعف "هلجو ) یسیناثرایسو ) یلوا لوعة
 فرح زاب ) ردتسکشزا ار هوت ) یریدقت ی کشزابو ) راذایا هجو ینران دنا تقاضا هرایسب

 هلوا لیلعت فرح هکردزاحو ) هنس ام لا ) هلوا ها فرح 4 رد را

 ردکع د هجا ملل رمک كنارو یی یعیاب ) كيراب ) ردکعد یاب كسفثرد هیمال سفن دق )
 لوق ۳ دو كش روک ذم كيش نرمّوح هول عل ردکعد كرتا ليضع تادارتو )

 ردلوءفم ,دقم كنرور یمسغ ) لاخ فرحواو یرورپ یوت هک نینجار سلو ) ردیرمس"
 هیت ذم یوهریجتز )ندندیدورپ ) بطاح درفم عراضم لعق یرورپ ) لوعمم ت ادا ارو

 عراضم ل اد هل. مد كايسو ی ءض كم فاکدنالسک ) دیک زن فرحا دالك ) ردروک ذم

 لیعافو ندندساردباغدرف هم عراضم لعف دي E 0 ند داك )ردد درفم

 ردکعد سار تفص فرح اف ) ناب فرح هک )رولوا نوکر یی ) رواک نوکاب ردزور )
 ندند ردساع درفء ع راضم لعق ۳۳ كنارو هل ۳ اددرد )دیک ًانفرحاب )

 هلوشید داکا یر كحاشم ىح یدربص هنو یدرددا هیوت قوج هس تم را لوصح)

 مس رس س د چ چ چ ج

  G9س) (

aaa اا 



 ییعثویرورسدر

 ی دار

 ی در
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 یسفنو ردک رجلا ندا قرد ه وت هک دیق سفن کوب لاح ردکت داع كع قو-> هک مرلکا
 رک هج یی # تیب #* رانرب ی هک رولوا عقاو نوکر و رارق روز نیس رل سد نس هک نیل و
 رارد هکنا هژرم مجد اسرع یابد *# دی ردرار هج اوخ دث هد رورپ وج * دب رور ی
 تیاکح دیرورپی ) رد هسیعال یتفاضا هکر ک) ردشاک نوح نزو ترورض دیدن هد هب یرول
 لوق سا ارزر رکعد یدال د هدزورپ ) لیلعا فرحوح ( ردکعد رکا لاح

 هدر ینیدلوا ا عاق هنبرق روناوا فذح دقهکر واوا هاکر.دنغاو| درقم هلبرب كن هم اع لا »ها هدرلتا
 ارو) رد حاصدا رم ند هجاوخ ) شا لک دهاکا ندعیقح وب راد یدلوا شعلسب سد )
 (تب لوصح ) ردکعدیدنرب باغ درفم یطام لعف درد ) دیک ان ف رحر ) لوعم تادا

 یی>اصیدوب و ینعییدنلسب مات هک نوح یدردنا هر نعپ ید راد یکتا دروق هسوک
 هک هلوا مولعم * تسا هدما ناکباب ریڈ درا تربسرد # تب اک ٭ یدلبا لاله نعل یدئرب

 هک هاش تاتسک نران دنفسا ن رش درا یسیر ) ردیکیا مش درا نالوا روطسم هددم انهاش
 ردیلضوایرف كناکبا هک ردن اساس نرشدرا هدیسر ) رد روهشم هلکء د نسور راد نفسا
 ردیزارنحادیقناک,ابیدءا) یدلوا دون ندنارشدراو ) یدرو هلاساس نی زق ناکباب اریز )
 مولعم هدو ) رد یس العا دج یجت د كناکب اب نرشد را هک ند راب دتافسا نرش درا

 هلا قنطاس ثراو هرکص نددت وف كه اشد ارب لوا ایبنالا دیس تریضح هک هل وا

 یدیا هلبوب لاح كد هتفالخ هنع هللا یضررع ماما یدراردیا هاش داپ بواا سیر, ندرلاس اس
 ماعط هيام هج یزور هک دیسرپار برع مع هک # ط ه> او یداوا عود سصنوناقو هرکص دنا

 اذه تدک دهد توقهج ردنا توڪص کک تبافک كنس مرد لص تفك دروخ دان

 ه-جرهودراد یمه یابرارت ردق نیا ینعب هلءاح تناف تالذ ىلع دازامو تلمح راد-علا

 ندنرکب كه اشداپ مان ناودرا هدكبا هدناکاب * یئآ لاجوت ینک تداز نرب
 هل دح و ءا ییظفا ےکح) س٤ا ناب صد لا نباءارط عج اکیا سد )ردا كنبرب

 هدیو هیام) زوررهییعب یژور)) ردقوب یسان»» یربغندنغر دزاب فلات ورا هه سا عج نیاءا دارا

 ردکعد یزو ساط مهردزوب كس مرددص ) رد نسا م مهرد مرد )ردة عام رادعم

 تر شا ےسا اذه)رد هنسانعمرا دعم نعل ) رد هیانهدر هالادنوکسو هلل هک کت ادو كةاقردق)

 د رم عراصم لعق کلمع ( یاب فطعایو قە عود ماظل رادع) ) ادام عوف مالع

 لع هیلعف هلجو ( لر ەق م لص م نو ص: هرب ف اک و )۰ دنت عجار هاذه یٰلعاف ب اغرک ذم

 فطع یقرحواو J هغ اتم هلج قو ی ندبارعا ۳ دیع-ا؟4لچو) ردادسربخ عود رھ

 هدننح ید افبناغرک دهدرفهیاملءفداز) ا عود رمال ع لوصوءمسا هنسانعهیدذل ام

 ر كيس هلص قو لع ندارعا EES ردقلءتءهبدازرورحا ۳ راج كلذ ىلع )رع عجارهیام

 E رم رعد تنا ) ردشاوا لخادهربخ نوع داوا لوصو اا دتیماف تناف ) كلام

 عوفممال علج هبلاق صد رورح ال گررمخ عود ماظل لءاح )ادام عوف مال

 هنیلوا لح رد و طعم قوی ندب ارعا كن هلجوو ( رداوصوم ساک ردلوا ادام ەر

 ج )ردکعد رادقعم وب ردو نا ی )رروج بولا حرش یک ر ېب رعوب ج تره

 رازاب درک برع یران نالوا عفاو هدنرخاوا ردا صم هک هلوا مواعم تدانز ) یک 6 یرحاه

 روقواات بوزاب نوزواهاک و )روفواو رازا هدناکشیعرءاههاک اما ) راد هطول ره ءاتاکاو

 رد تفاضا هنلوعف»کالءاف عسانآ لاج ) طظفح افرار دەلو طم ء[ هانوویک یرات تداعسوتأود

 ردسشلوا دراو هدنر اوطاو قالخا كیاکیاب نرمشدرا ( بیکرت لوصحت ) ب اطخ ریعصایو

 ( نعپ )
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 یدید عکحالرک كی ماعطرا د24 هدنوک هکیدروص هنع> برعک ردروک هدنف رط كا ی

 یىریرادعموب هند هار ر و توق هنر دقو ید د رش درا ردا تا هک یر ځا شاط مهردزوب

 یی ماعطر ادقموب نحر نیسرروت ک نس ی هدا ز ندرادعمو یک یتسرادعموب یدد ےکح

 كنا انس كسر ا هداب ا زهرزوا رادّهموب هک هنرهو ردیفاک هد مایق یصاح راتوط هرزوا قانا

 A ۱۳ E * تسادرک رک ذونئسد زیار ندروخ * تد # ردکعد نیس لاح

 رکذو)رد دمال یفاضاهن-د ز) لیلعت تادایار) یربخ یدبامآ دنن درو * تسادروخ

 ناب فرح هک ) ردلعاف مس 9 .اب لاعتفا یربخ دقتعم) ۳9 مون ) ردي اوم م دّعم (كندرک"

 ۱ (تس لوصحم) رد هیءال یفاضا هدروخ) لىل ەت تادارهب) نسا: كل درر

 | قلوا .دنایح هک نیس د دنع هسا نسردنوګا قلوا لوغشم هقحرک دنواواهدنایح كی ک٤ )

 ۳ ناک شو وردود * تاکح# لوا نوع اكل !لکام اعط قلوا عاص ہد)رد و عا كيك ع

 رکیدنآو یدرکر اطفا بشود PT فض ک گلف ؟ تحاسو :GA ت ڪک مزالم أ

 ارودرهبدل دمآ راتفرک یسوساح ت4ل یرهش ردر اراضق یدرو> راب هس یزور هک یوق

 اریوقدنداشکب رددنهانک یک دش مولعم هتفهودزا دعب دندرو ارب لکب شردو دندرک "ها

 هک یدوب بج نا فالخ تفکی یکح دندنا ب نی ردهدربتماللس ناجفیعضو هد مدندید

 دوخ تداعر د وراد نتشیوخ رکید ناو دشلالهتشادن یب اون ب تقاط دوراوخرایس یکی نا

 ردد اطار كلان ۶و تبع مزالم )تب فرح ابیتاسارخ < +٭* دنا تما ودر رض

 یم“ در !a هللوعفم هرکی دکب و) ش هانا داژ نیاىا هدا ز یقیفرح هک هدئاوا مزالم )

 ردکعد كمك ندد فوج ا كنا برض عب )ند حج حاس رد ردصم 4 رسک كنس

 راطقا ) نیسخم تاقا رھو ) فرط فرحان رھب ) هراکح فرح اب یدند رک ) هنس اعم ناهذ

 یعدر ست :ادنازنیلبا دارا هلت د>وءایراطفا) رددا لک اقاطم هدنوب اما ) ردقجا یموص هدتفا

 درو زور) لیلعت فرح هکر درد ةه دوب رب هرکصندیوق) رد هیاک> فرح ا) یدرک
 یناھکان ار اضق) هاکح فرحا یدروخ ردکعد جوا راب ه-تدحو فرحا و ردیف رط

 ت ا تدح>وقرحا و )دیمالیرهشرد) ردشعسو داقافتاهد هح ضر ردکءد

 شو هناخر دهد هنعس ضعب هلا )رد صم فرحا و) هیمالیسوساح ت«4) ى س

 یجب )رلیدتابا هی هناخر لسوت فرح هرمشو) تدحو فرحان و) هنسانما رد هلص فرحرد )
 رایدپا هلیغ اب دندروآ رب لکب ) تبحاصم فرحاپ ) ردهجار + هناخ ربع شرد) رایدلیا سبح
 یزورسو لیعدیسنا در | راشبالکد هاک [ندلابعتسا ویرانازاب هلرفرحرد سب) ردلمعتس» هلبق حر انموب رلیدروارا وند عی

 یاون یب تق.ط) هنسانع*یصبقوجر د ییکر فصوراوخ رای-ب) لیلعت فرح هک ) یدوب بم)
 نالوا روکذم هد رلتغل كناوث رد هنسانعم قزآ املا هدنوداو ) ردیتفا.طا هناوعفم لردصم

 هل هديا ریسفت هلا داز ییاون بویایآ نییعآ ین المو بسانم هلحم بودبا عج هدنوب ینی انعم
 رد یک فصوراد نیش وخ ) ردردصم فرح یساب رد لو | ضر یدن؟ ندبا ضازنعا

aS.هرزوااعح ا هک۔اب یدرلیا ديقتەداب ز هکلبا لکا م اءط هکراک مھر ییعد ی دیا ظفح  

 یرب یی ورد ناسارخ ی کیا (بیکر لوص)تب EE رظفرحاب ے مال سد )یدر واوا
 2 د ر یدرلر دنا رس مع بواوادص* ین نعل یدرر دنا تحابس تواوا مزالم دنده کیت رب

 لء :هرک چواهدنوک هکیدیا یوق یسب رب لواو یدردبا راطفار هد دهی یا هکندنا فیوض

 سد> هب 4 "اخر هلب نیسکیا رایدلوآ راتفرک لنت قاشوساحهدنسومف لرهشر یاهکا یدرب

 مولع» هرکص ندتفه یکیا رلیدروا هللا جبرک اب و هلشاط ین رلیدلبا راوید تسوق بودیا

 یرورس در



TES) 

 هتم لس یناج عضو شاوا هکرل.د روک ۵ یورلب دحا ف و3 رد رله اک هکر ر د) وا

 ابا

 لاس یوق تواوا فیض نعد یدیآ بع قالخ كلوب یدیدب وا وب رم اح دلا ےکحر

 رار دانا ھت ن راب دلو ھه. هدصوص> ول قلح لو صال ندکلوا ی عا نک

 ی دم رو-نک تق اط هغلجا سد یدرب هرکچ وا هدنوک هک یدیا ا یسر لوا ارز هااق
 ETE رمهرپ بودیا ظفح ندب رشو لکا یدک یسیر لواو یدلوا لاله

 هک دش تعط ند روح کوج * ۾ ٭ هعطد # یدلاق هلتعالسو یدلاراربص هغلحآ هرزوا

 ER هنس ام ی وخو تد اع هدن و ت٤ط * دربک لهس دا شش ق“

 e ر هکنوح ( تس لوصح ) رده-:سانعم تا ) رد هنسانعم تدش ها هر دصم

 لک دش هنکوا ی دلواداتعم هک.اع كع قوج نعد ی دلوا یوخو ت داع كعزا

 قرح ی کر زوران هساوا سا> هدیدم لنا ا ماعط نوک هنرب عل راتوط ناسآ

 روت هما رورپن#* درمع یکزادن دب یکن "وج*یجار و تجز

 تسو ردصم فرحاو) عساو ی هنسا عم كرک خارف ) یجب قوح ینعد ) یعاس+نت

 بواوا دورپ نت هدعالول و تعسو ھي 3 و( تن واضح ) ریس د صید کت )ردکعد

 یب ندن"دش قاجآ هروک هقاضمو قاراط هکنوج هسرولوا2حا ییو ربص یب هکعنو لوکا

 9 رک ند روخ رایسب زادرک یهنار س رسام > زا کی * ت :اکح # رواوا نددص مع

 نره دا هتفک ناشر ظ NET ds دیک یکتس رک رد یا 9 دراد روجر ارد ره

 یرس * اوقرمسنالو و اوماو اواک لاما ها لاق 4 هکر اذ دکنهرادن تشک نگر یک کد

 لس و یر ؟ كنارو ی ص كع فک ےس رک ) ردکعد ضا روجر ) ردصم فرحا )

 فرح ابو )ردا د ندع” ر ءاه فاک و )زرد ن اعوح ه دتهرع هکر دکءد جا لوکس

تعم> اصم فرحا ( ردصع
سءد قوط هلا لوهح ءایو یر كنسربس ( 

 وب ۳ ردک

 كواکاواک) لا طظف>راد هکن)رادتهزادنا) لی فرحوک كی ه)ردص«فرحاو )رد ناعیش

 یا كالا لکا ن رسافلا زو كنا مصن بطاح ر ؟ له عج سال هل را هک كم الو

 ردکع 3 رک ند اب وع بطاح رک د عج الفاو شا فطءیرحواواو رسا و ( كم

 هد هم ګ اود هي: نب ) كلا فارسا ند: ا لاعفار د طاع رک ذم عج یهن لءفاوفرسئ الو )

 یه ندکع» قو>ح ییلغوا یس درب ندایکح CE لوصح ) ردکعد كلنا زواع ندد

 رردا وا ق واحا اب ایا یدد لغوا ر داشع) رص ع! روط ضِإ ر یش یلقوطهک یدانا

 رلشعد راقر طرک a رواوا ندەلحااما رواوا شل رم مدا ندعلووط ییعاح

Eیشن ین 4 تباعر یزادنا دف ا ی اا 2 9  

 نددح بودیا تباعر یلادتعادح نعل E كحاو 1 رده روس هن رالوفادخ
 E یه ی دح هر * دار تناهدز 5 روح نادنح ەئ # تس % ردکعد كلا زواحم

 نک ) ردهدنرب دهنروگنادنح هیات ہم یھت رد دهم دن ماروك هداژعم ( ى فرحه % دارب

 OR لءفر هرکص نادنا ۰ هر هد ا عارصم) لیل فر >ایو ) ناب فرح ۳

 هع:قوح رد هلوا (تس لوص و ردکعد شام هنسرک نادذح یربدقت ۱

 كناح نه تک هم > قاحا جد ردعاوا نیس هوا جاست هغ ۱ رقتسا ی هویج ندک رعا ۳4

 رب درعاش هک لوا لماع هلبا هعر کک تبآ ییصاح هل وا جایرادععق ِ هراو ه هصگ تلاح یا 4- >

 یراقو نسا هل دیار (اود رمت و HAY شةعرد ) (او رساوا واک تفگ ادخ هحرت ) تاب 2 |

 ( هلک )



 تسهاعطدوحورد هک نا * هم هعطق * شعا لکدرا .دربخ ETE ریا هلکعد هاک

 د دید هدا دهان نیو ) ادم 9 هط دروا مر * ر ٭ نیا

E:2ر) اد مریخ و ۵م ال س  Tee OEEیلعاق  E 

 رادعم هل را هه کالا( 6و كذاق ردد )رد ه حس ام هداژ هل ر ہیک كدر ءءاب سس ) تفص

 ما اعط «دناویح دوجو لیص احن کا هل وب نعل ۳ كآ ( تن لوصح ) و

 ندرادم هکنوح ردنا ثار مت ص نکدا سن < یتعا ردع طح هک هح رکا

 رکشاکرک * رروتکض یم ههاوا هداز ندلا دتعادح نکیا ةا هرب ماءهط یلصاح ءلوا های

 رکاب لکو ) رکشاک * دوب رکشاک یروخ رد كشخ نانرو *# دک ن از فلکت یررخ
 رد-هلق وط دا رح ندقاک: ) ردلهسارز ) ردءفات هیالتما رل رد های لک هلرکش رکشطو )

 ردت اک ندقلحآ هدوبردکعد ےک رد ) زسقتق یی ردکع د ڭغا یروذ ردها كدخ نان )

 ۳ رد ا التما ارز رد! نابز نکیا ضح عفان كسري ر کشک هل ورک

 < کش کی دود کا 1 هلحا PA یروق تیمهای اهدا لا هد کش رادعهر

 ږی a « ردضع من كع هالادتعا هل> -ااما ردضح رك كع هلو وط ییصاحد رو

 E نر هد ی ضعب دی دها و مت 2 و < تفک دهاو هم ھهج اف ی , روعثر

 یدد رسا هب ز لاک وکرل دید ها مهرب E :لوص )ردر 9 E هن یمج لد

 A نفی دلوا بغ ارو بل اط هب هنسر جه ماکوک یە رتسا نک ود- جسا :.ز جیه ملکوک

 تساوخد رد م E تشکر وج هدوم # تب # را نکح هد یسا 5 ملکر ۴ یصاح

 یعت لومو ) هل لوکس تند ی رسم كوه هدسعء توش اسا همش ح دوس #

 رد هدم اهم ناد رش كنسدح ناوح هد رع ) ردتغ) هانعم ر هد کیا 4 رک كو

 ماش هکنوچ نس ی۶ توداز و سو ام هه با ) ید کش ) هدناسنا
 هد همر ونعم قیزر نيد یداوا لصاح ضمیی» ) یدءلاقد رد هبهدع» یداوط هلءادط

 دوس ) یداوا اد وهو یهاظیعب ) یدعااقدرد یرمخ تعاخو ) ادیعدرد ) ر در ظن ی

 همه ) ردادّیم رخردکءد با ید زاغوط لبقتسم قد لعف درادن ( ردکعد هدتاق ادام

 ر ,تهگدا رم ندتسار ) ردیلعاو لدرادن تایسا ) هاب تساریاسا 0 13 عیج دک ات تادا

 باسا رد ھل اعم بابسا دار بایسا برج لبا جک برج ینعب ) باسا حک ی )
 لا رک هر و ردهدن و تبارغ ) شم الوا لصاو هجهرذ هتساوڪڈ لتبب نیب د شام
 و د لک د تدا همافم ڪک شایا ضارعا هنماالک كشد رایاعغت ها عم نالوا برخ

 اضتقا مالک ردقمر ییاثعارم هم ) ر لک د رادرمخ ندنغی داوا ضّرعم یدک اما )

 رهاظو ادوه 2 رو ودرد یداواییعهک مکش هلاهدعم ( تدب لوصحم) ییظفل سرو ردیا
 7 كن ل درک روت احو دیک ع ی با فن هجا وا هل و یداوا

 دلا هدعم نعم هحر ده و زالوا جات هرد-فدر نا عاربص س و هلو ۳ دفن فطع فرحر

 زالوا ر ذب تعم مرا هه تاج اع „عج یدلوالیداح جن رود ردویدلوا یک مکش

 یض یه بلا هلرا حک جالسعالاو رد و رب ط لام ید روج كَ ترمّو>

 دنحیم ردنایف وصرپ طنعاو رهشس رذآر ی یاصف# تیاکح * رواوا ع دان یبعاح دهد

 هتسخوا ڭا ںا وک ۳ اھ د قدر E طم رور ره د ول هدمآدر ؟

 ما ۶ ط) نداد هدعوار رس ایم نازا )15 باش دو هراح لمحزار>و ددوب رطاخ
 تست حس

 ی اک و ل د هل رب ی حسن نما * ا تا

 یک در

 یرورسدر



 یرو رسو ىع دیس نادر

 ل 2 ی“ رد دنسانعم ۵1. دون برن

 ردکعد

 یک در

 لس

(NAY 

 رواوا داف یس هاف کب دعطق روک ذم هرکص ندو ارز رلذادا اط نکیل ربا رابتا

 لاغ رد اصقو تشوک نال وا روکذم هد هعطق هک وب لاح زا اوا هذ اق لب هلباباو ارز

 هد زاد لوا ل ن راک ندادلاح داد هکرد هدنسهرصبهلدادعب طساو رهش ) لک د

 هکر دوب رهاظ راذمایا رکذ یطاورهشحارش ن کل ) راړد یطساو قنوع ارواوا لعاح

 هرزوا مج بواا یسات تیلاسطء ( ردکعد شاوا عج هدعادرک ) رام روک قوح یانکوب

 و ید رک )رد ٤د تاک لوععما رد دنا تنوخا یاهنحصم) رونلوا تیدا انکل و

 تاد ردردص« ندا لعفت تشد e جعل ناکا ) ردنوګا یراب

 نداد بح اص ) رداذاو افج داره هدو) ردك ۰ نغوداهب بوحروس كل ور ر_ ییعل

 رددا مع رب دنکر روس لد بحاص هک هدر ره هداتکوو ردیدنک مش ترضح دارم هدو

 ما هطد نداد ) هدعوار سفن ) ندن رارا باكا یتعو نابم نآزا) هتلادنع لاو راک

 تاق دص هل ءاشنا سفن یا نیس هد هکحردلوا یساشم كاکمرو هدعو هلءاعط هشت

 هد طساو رهش كیا صور تک لوصح) ود عرب دد سد افقن الءا اکس هدک دلک ةوکو

 تبل اطم نیس ها نوکرهو یدیش) وا عج هل دن رط ند یس هجا دار هرژوا رل د وص

 ندنع افجو تنو كلا باعگاو یدرایوس رازوس یرا یریا قعد لت وشخ هرلوو یدردبا
 هساداویدیار ریتفارز یدیغوب یراهراچ هیربغ ندامعت نکیا ید رار واوا رطاخ هتخ

 یددلدبحاصر ندرارا یدارا رکج هسلاالب هترهند-:هج لوا یدا رلاکد كالام

 هند یادا هکتن ندکمریو "دعو هللا ها هپ ابصق ردقرتاسآ كرو هدعو هلءاعط هذن
 ا هرل ۵ هسا رثنازاب شوخات هنر تنوڈى>اب ))ررو هدعو راو دنا اوا كلام

 ناو یر لاقح اک چ ولوا دارت ناسا ر هعامق # رمز ا

 یر ر لوا) د ملر )رد هالعاو لرد ص: تفاضا هر هجاوخ )رد-_تفاضا هالوعفم 1

 رد تقاضا دااعاو لر دصم هل تفاضا یان یاب یاف> ل ع>ا )رد دنسانعم هل ضقت ن هک )

 )تا لوص# )ردءج تادانونو فاو ) ردکعد یوق هرژوا نارو راصد اون ناناو )

 نیساةح واذا كرل جود ردقریلوا تبادل رود ییناسحا لو کا راسو كرزو ید كند-حاوخ

 تیمحابصوع فرد ای# ناو شر یا دن رک هب ند ره تشوک یاذع * ند > <

 . بوآ او حوتف» یو زدردصم ندناب لعفت 7 ) ردتفاضا هل رعذم كرد صوم تشوک ی ا (

 ردردصم ندناب لعاقت 7 ) لیصش فرح هک ) ردت دم تافرصا تِ دا تاق هلا یا

 اب.صقو )رد رتا ت تفاصا هتشز) رد ہک ام کلا بلق هلا یا بواو ج وتعد یداضو)

 ۳ كفار و لک تسق یرددصه رد کعد یی )هراب تار داعاو سس زا هلا هام باص ( دمال

 ندنلاضافت نیک رح كرلباص ردکد كلوا هلیسو زراتا ( تس لوصح )هل وک كداصو

 ار ید رغاوج *تداکح * ردکی كمکج ن زسا ندکیکح نراا طا٤ نیکرح ككرلدا ن

 یهاوگرک ادرادوراد شوت ناکرزاب ناللف شفک یسک دیر لوه طی اوج رانا تك: تحرد

 هدنساس:هدیحهم درفاوج * دون فورعم لحب ناک ر زاب نادن وکو دهد یردق هک داش

 ار ( تدحو فرحاو ( شاباتالد رمان نیبد ر دکعد ناوج اهه درکاوحسب ۱ زدن لحسم

 فر >اب قحارج ( ید »لر دک یک ردرات اتو لوھ اجا ۰ درا ۲ ) تس انعمای رد هلص فرح

 هدن وب هرادشوت )ردت هص هّیحا کات ی EG روق E ف ا ھ لره ( 0

 ردکعد رادتهر ,هلندح و ءایو هل ر هدف كلاد و كد یردق ) مه وا یا ردە: اک وا ھلن ا

 هراب جد ةروفر هدنکنج یرانات وکالوههرا ی مد O ر " لوص ) لا فرح وا و ب وکو ) |

 ) یدشرا (

۳ 

 نە اقف ایت ی



) ۷٩ ( 

 ان نحب FETE سون ناک رزاب نالف ید داکا هک ر ۳۳ ۳3 ندب یدشرا

 یدحا فورعم هلبا لخت ناکرزابلوا هک ردو هرورادقهرب هکر دراج كسراب درکا راو یھ رھ
 #* ناه جرد ۱۳1 شور زور رتمايقات * ناتفآ یدو ۰ رد شان ییاجمر TKS تب #

 یااعهز حسن محک نکیاراشهزاب ب اوك رج هرب ناهحرد نوععب دالوا عاطم هتي راض عد

 یدیلوا ناتفآ هنن رب کما هدنس هرفس كناک رزاب ر ذم رڪا ( تد لو صح ) راشمژاب

 یٰلصاح E نیس هرفس E ید نموک ن نوک یخ دا هدناه> یک هد های

 ده ءا دهد مهاو>و ز راد شو رکا ES رفاوج* یدنهروک نیزوب تنکعا ۳5 ر ج

 E لوص)*تساناقر ھر OE یرجوزالاحرهب دنکد انک تدفن ه دهدرک او

 لاحرهب هیمر وابو هرو هداف هرو رکاو هيم .ږ وا و هرو میئساو راد شونرکا یدید درغاوج
 یدوزفانرد * یتساو+ تنع نانو دز هد هجره * تد# ردات اق رهز تعا هنس ر ن دنا

 تبطاد روم یصام لعف یساوخ ( ردکعد راق الا رد عج كنود نانود * ٭ ساک ناجا

 ردکعد ۶۱5 زارع ال هدیو ردک رشم هدست یدعتم ی )رد کد داد

 یدعتم هل مزال صفن هدس رع ر کعد کا رددزال هدنول نک کارد هل وب هد ی 6(

 لدترا هدست هحرکا دتسا هلتتم ند رلقطا هک ه تسد ره ( تیب لوصح ) ردک رشم هدد
 ردضح ناصقن هکناحاما یدل وا لص اح تعغنم ن دلا هکت نتف ك ی

 ایح بآ رکا دنا هتفک ناسوگحو * كدر و ریسک هکض رد ۳ دن لوا ار
 هدناب ریدع و تایضرف مرا + دعف كلاثو تخم ل # در 2 د )و کششو د یورباب لا

 دئش ورف ) هنسانعم ضرع رد وصزو یوربآ ) هلاعم فرحاب) ردکعد اضرف رد)عمسم

 املا ردلقاعدا رم نکی | ردکعد ملاعاناد ( هسااصانو را هلاص رد افمج ع راضم لعو

 هل سمکو ےک ها در ر تک یدنک نیلدا ۱ لخد هد مسن هلا لفاع یان یاس

 یایح یآرکا ردراشد رلیکح و ESS لوصحم) ر دکعدزالا نوناصدر ةه لیعستم ف

ea٭تاذع یناکدنززا 4 تز ەل ند معك * زا ا نوتاصانادو ل ع هسر رانص ه: . وصزو  

 نونو فلاو) رداد ندیعسر ءاه چیک یناکدنز)ر دقلعتم هد ص تزرعب) لات فرح هک )

 اک یف ردص»فرحابو)ردشاک نوچ ام لک یسحت

 هلن راهحو تادكلوالا تزعارب ز زالا هس ۳ و رو یئایح با ! اناد ات ر لوصحم) ا

 * یورشر , تسدزا ن: ریش زا هب ۴ ىوش وخ تسدزایروخ ل ظن هجرت #۲۱ تبی# کی دند "کد نر

 EES 71 هکر اربد هن ز سس رف لهحوا هلا هع یا ظو هلا هل 8۶ E لظاح

 ضع طانک کر نکو هر 5 ردیحآ هدا ز رولوا هدرا دةم الب اج هکر زالوا یرا

 هلنو 0 شرو ىوش )رردناجالع a تولانیسجا هل الع

 كسر لاب < الثمر 1 ( تب لوص) ردکعد لئروص ی و لیوخ یا رددیک ف صو

 رکا ۱ # تاب * ش۶د ر تاش هک ردکب ندکع ۷ ..د ولتطو ذ ذل ندنلاش سر ندا یوخ شوخ

 راس" هدنز وح العزا یکی # تب اکح %) ندنلا رابغا یرکس کرک ) ندثكاراب ردش و> وسال ر هر

 یوعقوتزایور تغکب تشادواقحرد غیلب نظنس> هک ناک ر ززا یکیاب دلا فاق و تشاد

 یر دلعاق مسا هدروح ۶# دما دنسان شرظا رد بدا لهازا لاوس ضرءاو دیک مهرد

 فافک) رلشءارالکد رطان هناج یعهراند افا طهرایسب هدنروخ )ردیلاعو یه ادارع اسا و

 تعص طدارقرحهک) ردبانأب یک 1 ناکرززا) هلص قرحاب یکباب) رد اه قزر هد وب

 : دوو کم مهرد یور)ه ءالواقح) هاب :es ۳ و) ردتفاضا هن اغا لردص»نظنس>)

 لوربسو ىلع ديس نادر

 یر ورم در

 رارد ما »لار < هوش رع هل طد>

 دم

 9۴و یوزر در



 ایج ك ارشدر

 یرورسدر

 عدس ۱ در

 یرورسو لعد ےس نادر

 یش رد

 یی“ در

CU) 

 دا ممه دلوي رد هن مان عم ديما عق وترد هناعان لر دصم ت فا طا هرو ) یح مصری مق وت راو ) ی رمص

 ضر )ر دناک رززا یکی یلعافد شک ےھردو تشادو)ردعجار هلاح یرمعیو)ردلطو لاعص رع

 ردع>ار هبیک ر نيش سرظن ) ردجءد ضر 1 هک 3ر تفاضا دوم لردصم لاوس

 e 7 ندرب 0 ف ىدا فوج اول اھا كنو رب ندالک ( بیکرت لوصح)

 ی ES تل شر لود ند دا لاو یدلوا هح ولا سوء ہت

 یاد مر نورب شسع هک ورم *ز هشرابش ۲۰۱ سرب یورو له یدک

 یترءاه ەدەد رکر) یی سصرمغ ت زو )یس شرتو) ی رص لوا لوعفم كتهدرک یور

 يمال نرعراب 2 !اطخ نووط لاح ندو رم "هدرک رلتیاب یر ءاه رد فرح

 هرکی رد ندد ور بط در٥ یمن لعذو مر ردیلوءقم مدقم لورم شىپ )رد ها و

 واو اه فرحر ور ( رددا رم كل رد هدول هل ڪک كاع ساع ( لبلعت فرح گی

 ات ر) ردکعداک ایی »د هدو رد هلع برع ردگعد هثن . رزوا كنا ردعج ار هر رع راب باغ

 و ۰ ھے د د٣ E کواو فطءفرح" رث) ردکعد سا هل وکسكمالو یخ

 ود هتسانعد فذطعواو د بودا لامها د ۱ خراش ضصعءلو ى

 لعف یاد رک ) لم اف لکد ضرعت لح ہی دبا رظن هلاح تفیقح نکیل شلبا رلطرعت هدابز
 یسنات "ملاو)یییرمص لوا لو عم ش ع( ردکعد نیر أ E رد. طاع دو _ٍ عراصم

 ار ر همراو a 5 وا كرا زب رع تودشکآ لز وب ندکها اس (تسلوصح) ج رسصرم> ورب و

 رو اوا روطح ی هدلوا نرکشل روص> یی د كن س َڪ نیسر دا م 1 افصرو یکلرید + هداکا

 هل ص فرح ان یحاح * یاثد هداش E % LEF E یور ا اح # %

 نیس ردیک ندند ور ردبطاخ درفم عر اضم لءف یور ) تفص طبار اب و نا فرح ک (

 هر ور هزات نادنخ ) ه:سانعم یلزوب وکر دکعد لزوبهزاتردبیک ر فصو یورهزان) ردکعد

 دردم صا ل اد هل ف كنار ور ) ردکعد لزو وا نها هدنریدشور نادنخ ردق و طعم

 ۳ رفصو نا هلی رط عزا ردکعد تک ندد ور رد طاع

 هنسانهدلوهع ۶ لقت دا لعف دد دن )۷ i تادا هدنونورف ) رذعقاو هدایلعت ماعع

 تدحو فرح هب نط ها س د هل طد ءاب ردق اص هی ی اتش هد راک ) ردکید زا

 فصو یاس هداشک شبا اطخ هدرا هل وب شلبا ت كاا هدساک 3 دا رد ر هاظ ید

 نادنخوورهژاننیسردک هک دنجاحر,(تب لوص ع ) هسانه»قجا یی ردکید لنآ ق ةجاردیدیکوت

 لاحمبرلا ۳ :خز الوادةءهرولوا ت یشب حعاز العاب یی ك NALE قحااریز تب که ور

 كندسعک نالو !شاچآ ۳ سان هد كلا عارصم شامراووبا ندر دقتشء ند نۀ رور ورا ءا

 | در تدانزوا دفظورد کدنا هک دنا هدروآ * شایوس ند هغاشا فن دما هغ اشآ یشیا

 ور دنا هدروآ * تفکددنرارق رفرب دوهم تبع نوجزور دن ۳ د 6 تدارازا یرایساو

 یراپسب)ردشلزاب لوطهر دم بواسا ات ت دابز )ریک ت فرح | ی دنا) ناب فرح هک )ر درا شابا
 دومحم تب۶ )یک تدایزر دش ازابلوطءانردر دص ءندنب ابلاعفا تدا را) ردرکت فرح هدیحاب
 یدلبا « دابز ق>ازا هاهم طو تاود بحاص هک ردرلشابا تراور) (بیکرت لوصحم) هیئاج

 هرکصندنوک هجن لاعو) یدللا صفات یئدارا یع) یدلبا صعن قوچ ندعو تداراو)

 ا لذلانيح عاطاا نشا * تب ۷ یدىد یدهروک هرز وا رارق ی دوهعم هکنوح ۱

 ردقلا )



(TANS) 
 ببببببببببپبپصسپصپصپصيصسصص

 ت

 مذلابصوصخم ) ردهسا كن هنسذ ناب هلصفكايعو ینوکس كلاطو یف كيم )رولک ( مطم

 اهبسک) هلذردفاضم هلیفرظ كنسکنردیوصنم نی ) عاطم عاطلا سىر دقت )ردفو ذحم

 ردقلا )هعاطم ردهجار یلوعفم لصتم نوص:هر اهو )مع تیاک ندطاحمهدنتعف یعاف

 ادتبم ربخو ردلعاف مسا ندناب لاعتفا بصنم)ادتبمعوف رم اظفاتالهوج) هرس هک تفاق

 رد ) فطءفرحواو روی فال موج دا مهداو ) ردە روط بولکید هدتفا ) با ہا

 ضيق لوف ٥ مسا ض ون ) ادنب«عوف مماطةاردکعد تعفرو هبت رم هل وک تالادو یخ ك فاق
 ( تا لوصح ) رد:دیل ەن ماعم تب هلوا عارمصم یا عارمصم ) ادتبم رمخ و ردعوف ره

 كالعوج هجرکا ارز نیسردیا بسک هدنتفوناوهولذ یرانا هکر لک: لوشردراک: نمار هن

 ر دیس هتم داب زا كب وکم هلناوهو لذ حرکا ید راایق بواک,د ول هلماعط هدنرانک شنا

 ردکعد واط یاب روطو هراق یزو لارهابد یلصاح ردثعاب هنص اقا كتمرحو هبت اما

 دورفار دک د کعا تیم مغان # تساوخ تاذم نا هب ییاوت ی * تساک عور باو دوزفا مان * تاب *

 یداوا هدانز مد یدترا ردمزال هد وب ردکر مثه دانان یدعتم هل هزال باغ درقمیضام ل ەد

 هلمزال بناغ د رقم یطام لذ هلبرع ف اک تس اک ادتمو هیمال عور بآردادتمربخ ردکعد

 قاززیسف زا.یاوت ی وداد رجه ام یدلمکا ردمو ال هدنو ردک ریشم هدا یدعتم

 تساوخ و ) ترافح ردیعهردصم تاذم ) رد هیمال تس اوخ تاذم ) رد هام قارعتفو

 مزو اما یداوا هدانز مکا ( تد لوص ع )كمال د عن ) هتساتعم نتس اوخ ) ردیطام لءف

 بو دات اح ضرع دهل نعد )ندنناوھو تا ذه كلی در دک: قارس اول سد یدلسکایوص

 اریشورد # تااکح * ردوا كمنک هل رقفو هفا نساوت ند کا فات یس و مانو صرع

Eردانامه ددرآ بارو تاخر کا دراد ساق یت ناللف شەك یسک دما  

 سک ن آل زمعات تفرکب شتسد ےک یربهر تہ تھک مادنراوا نم تفگ درادناور فوت نآ یا
 یدرک هج فک یک رو تاکن نهم هتشلد تو هد هوره بلد د دار ک شیورددروآرد

 یایقیب ت ہل ) تدحو فرح یراب یتزورضو یشیورد ٭ مدیشختوا یاقلبوا یاطع تەك

 رد۶۶ داکسن تر د.تفا طا هوة لر دصءنآ یاض ) ر.دکید ردلوم امو اکا ) ھا

 هلص فرح ا تیام فر> ات رد ص٥ فرح>ا) رد هن سان مزو غالوة ند در رد ېکر ف صو رهر )

 ییمان-» قاغاشا ردفرح هدنوورف ) یدروتک دروآ دک ان فرح رد مال سکتا لزا
 قك راص هلیظا ورفاما رد هة!« اعم شمرویلاص هدتفا ردع ندیضام هتشه رد اهدا

 هل وک كلونو یعض كناتدنت ردکع د شکگراص نیغادودر دیلو ههه مد. بل رداهد افا ییسانعم

 دد ورک تدک زاب ره-تانک ندعلواهح ولا سوبع هدو اما نیکسک ید ردگعدیب |, دعا

 رار د هکمروکو هزوبا-ءل هال وایاقل هلصفرح اب )ردتف اضا هلع اف لردصم وایاطع

 نورو ی یداک ترورصر هنک وا كد وردر ) تک لوک ( رددا مزود هدن وب

 فقاو هک وتجاح كن -س رکاوراو ید سابق یکے نالف یدیداکا هسیکرب یداواعقاو
 هسک لوا مابینآنن یدرد وورد زءوطاور يقو هد هللا اداواضقینا هکر ددیموا دسرراوا

 هوا ل اا لوا یدنوط ناا ثغیورد نردبا قازوغالوف اکسن یدد

 لنضغو شءقراص نغادود ئدروڪڪ صاترب شوورد یدیدهبینا ه- دبا لاخدا

 یدید كدا هثیو ردزوغ الوف یدودورک بورللوسزوم جج شم روا هج ولا سویعو
 ek م د.لسعاب هت ر و-ص ینا ھا لینا سحاو اطءكلا یدید شاورد

 ( س) 3



 یرورسدر

 یرورسدر

۳ 

 كن ارو ىع كن اف حرف
 رد ههشم تفص هل لوکس

۱۱ 
 ي

 یرورسدر

 عدد

 یرورسدر

 یرورسعو ع دسناد

 یرورم-در

) ۸۲ ( 

 د رفد ىھد لس. ربم * یدر ؟هدوسرف د نت یوحزا هک * یور ش سر , ید رم تح اح رم #

 ب) یصرصریت# كيد بو ) ىح رص لرعقم تحاح)ردکعد لنا ST درب رد. طاع

 هنسانعم لتر وص یشک | ردیکر فصویور شرت رد هيءالتفاضا ه ور شر ) رد هل فرح

 شکشآ هدتغل هدوسرف ) ردسجار هیور شر ری نیشو ) ها دیوخ ) لیلعت فرح هک )

 یک كوبر د اسال وم قاروص> یو تبارططا هات رلامعتسااما ر و ندیضام رد هذا عم

 ارز شاپ اطخ ید ردکهزاندوسرف) شيعو وب ییہ كرلندا قالطا لو دق ا + هر هخ.ص

 لف هلبا ار نوکسو یف كمع ف اک یدرک ) لکد كنهدوسرف ردیس اعم كندوس

 هدنلصا رولک ندیدرکیردصم ذاس اوم نرورمص ردکعد نیسرولوا بطاحد مع عراضصع

 ب القنا هرکص یرضو یک بال ودو یک یکارکنهب عو یک نم )و ۲ یواوم ردکغود
 هدهنس اه قلوا هک ردن دز وب هاس الوم كء ود هلاحر ندا احر رلیدلیا لا هسا والا

 سوء نعد هقلبا كج اح هسنناب کايلنروص E OE رعتسا

 ترطضمو وضح ی ندرمش» دو ند وخ نیک رج ارز هللا تج اح ضرع هوا هجواا

 * یوک یی کاب لد یا لد غ یب رک کا * رولکمزال قا روض ح ین فلز 5 a جاح ی ید و نیس رول وا

 هم ال لدغ ) بطاح درم ع راضء e د و یخ دع شا ورزا ۱۹

 ردیل وعم م 2۰ كيوک ی 1 اب ) تدحو فرحان یسک ۱ هلص ف رحاب ) یل وعم كش وکو

 شئلکد ند 7۹ هد وډ ) ردکعد 0 ك ES ) تاوص طدارفرح هک)

 موس ه هکر كس رب وس شک لک رو Yi ( تا لوصح ) هنس انعم تحار ردکءد

 دعا وا مزال كعد نع لکوک یتعب نیس هلوا تح ارو هدوسآ لعفلابو الاح ندن زوب روک

 عارمصم یسار رام ) نيسهلوا ریذپت>ارو رت ندننادنخ یورهکلیوس هی هسک رب
 لر ترا رسم یساربو شعد نیسهژوا حسو حرف ندنزوروک قیسانعم كنبنات

 هدصوصخو ن ل ا ضارععا بو دنا داتسا رابع جرد رکاب هل هد رط بصعل بودن

 رورمسهو هدوسآ هدلاحلوا ندنزوب كناهک ین يسا اوم كندنات E OEE شو

 زا ديد هیر دنکسا ۱ ردیف dg شو ردنود هاب یانە نيد نیس هنود

 لها دارفو هت نیهزرپ نامهآ ی هردودوب هتدر تسدزا قاخ تقاط نانعهک نادح

 ردص«فرح تدحو فرحاو ) یا للي یقاقروف لاسكشخ # هتسوس نا یاب نيز

 هلم ءاب مگ دیدپ )ردي نت داره ندهیردنکسا ) A سبب نیید

 ناعهآ E ) ردهیمالو ها قاخ تقاطنانع ) ردکعد هزاکشا هل رعهاب رلیم و رو روقوا

 3 هکلیوش یداوا رهاظ لب قاقر وفر هدهردنکسا ( بیکرت لوصح ) ازاحم رد هبمال

 یا شف هرذوارب یسوق لوک و ندقلجاو ندنلتف .دایز یدا ش هک ندلا ققاطنانع
 زا ییاغفو دان كهز لهاو ىا لاق ت ر ندنزور و ی رو یه

 EAE عیلن ی ۳ هڪل رانازاب ناشو ردد خر قاخ ) ندقلتفو ندقاحا دنا ش شالوا

 ٭ شنافقا یا او یزادشد تالفرهک * روعویهامورمطو شحو زا رولاح دن ء# 4 طق #

 زا ( ردد تادا لھ كواورو ارز ردکعد ین اح ل كواوو هل و س كلون روناح

 هدنوبدشن ) نا فرح هک ناو:> نالوا ا ام نسخو ) رد نيت فرح هدنوب

 هدنس هاکح یناسار > سلف رده در E کید ی یو یداز ی یاولی ) رد هنس انء«ت٩رت

 هجو یب نياپا ضرعت هل دپا ریسه هلل ندسرف حاعص هدنوب بویلیا ناب سا٥ كناون
 یهامورمطو ش>و ( تیلوصح ) رد ار هرواج مع نیش شاافقا ) شا ض رەت

 ( ندرومو )



(AF) 

 ردناففا یلعاف لدشن یدنک ییعب یدتک یناغفا هکلف ندق) نساون هکیدملاق یلناج ندرومو

 دوشن یم عج یقاخ لددود هک ب * ندقلتقیدا هداذع و تنح رلیلناح عج یصاح *

 یربدع دوش یم) از ارد را هیمال قاخ لد دود * شاراب هدد بالیسو دد رک را هک

 لعق ددرک )رد هنس انهم تح هدنو هک ) یدلوا هل وب نوا نزو ترورض رددوُ یک

 لصقم هدنلمد یدرک هکتت رد هنس ام كعود هدنللصا هک ندنددرک ردباغ دف عراضء

 ردبک رم تالیع) رد هلع رط لقت لامعتسا م دلاسا عم ترورمص لاحلک ىلع ىکا یدلوا ناب

 شناراب) رد هلرقب رط هراعتسا یفاضاهبهد د) ردکعد ىلیسوص رد رع لیس ندنآ هللا لیس

 لانو هاو ندککود شان بویلغا قوج هکر دج ( تیب لوصح ) ردعجار هرا ری نیش
 هک رد یی هیلوا ناراب ییالیس یر زوک بواوا تا وب توت یلکوک كل ءلخ ندکعا

 هلوا یر و دواب لوا ییالیس یرا زوکو هلوا تاوب هک هیلوا عج ینتوت یلکوک كةلخ

 ند--اذعو تن قلق رایدلیا هب کو هلا و ها هداز نددح ارز ردت لعوب لص اح

 # ترضحرد هصاخ تسدا كروا فصورد نع* هک ناتودزارود ی لس نینحرد

 شفدنک لج تتوف عر ا هک دیاشد مه ن نت تک رد نآرسزا لا قف رطد و ناکرز

 ابیلاس# یراورخ " هوع ینعو دول یرایس لیاد کدنا هک منک راس تالود یر,

 رها شاکوب ردلوعتم ےسا ندناب ليغ تن ) تدحو فرح اب ی منع ) تدحو فرح

 ردکعد هلوا غارا ندرلتسود رد هلءاعد ناتسود زارود ) ردتانک ندناسنا تشب هکردوب
 نیید نودا وا عارا ند رلت-ود هک ثنحمر یتعب ندا دارا نفرح هک هدنس اعم كن اعد وب

 دا وعقم هر دصعم وا فصو) ادم نهم ۱ و طدار فرح هک ) شرب و لالخ هادا

 اظ هکت ردکعد اصو > ص | رد ادم ریخو رد هل وب جد تدا كرت ( ردتفاضا

 (رکتسددوب هک یراب ز هصاخ) (زب رک انار همه یراب ز تسه ( تب ) رروبب هدرارمسالا نرم
 تفاسسا هکر زر دس [ سروش و نوجحما نزو ترورض دیدشت

 اد وسو تهج رس ) هبعال نآرس ) هيلا لامها قرط ) تحاصم فرحاب) رد هیعال
 شابا لاها یھل ردکعد تا زواج د ذکرد ) هم فو ردنراشا ناو 3 رد هیس اعم

 یب هزه لسوت فرح رهو تدحو فرحان قاط ) لیلعت فرح هک )لکد قبال دیاشن )
 هد وکر )رد دیه ال ہدنب وک رغ ) شاوا بهاذ هرزوا یاس سد تدحو فرح

 ردعداو هل ول هد مس صد دلت رد هنحا عید هدنوب کار ) ردیلوعتع مدعم كدننوک لج

 ملکنم ضا لە ا و هرمع ج ماکت  عرا صء لوف منک )فرظ فرحاو تمءحاصعم فرحاب)

 یرایس لدو ا E العر قرح @ ردکعد ېم هدیااب و زردیا راصتخا رد هربض عم

 لوا ءاد مریخ هسا ؟هلج و ینا ءا د مرح بئاغدر# عم عر اضملءفدوب) یناتءادبمو رد همال

 قشە) رلثالوارطان هتهح تعم رانانوط ندحو قرحو ) ردص«فرح رکن فرحاب یکیاو

 ۹ ابا ک نوعا تفاضا هرم و ) ردکعد كروا هلو ( ردکعد جوا 2 هدول تدحو فرحا

 هکر وت بود اپ رح رلیدابا قالطا هکر ب ره ه هرکص ردعسهنک وب كخا هدٌءاصا ر اورخ )

 رلبدلنا لید: ه اځ ع ردندرارغ را رخ رلد د رای و) هفرظ فورم لوش رلیدد رارخ

 (بیکر لوصح)رد هبءالیراورخ «هلوگراش بوس ی ددعرلنبد هیاصافرح) ردندحو فرحا (

 كط وس زوس هدنعص و ا هکنوپلوا عاربا ندرلتسود تاجر هد هس الو طار نیل وڈ

 تودنا زو اسس EY 3 اصوا a هللاسما قیرطو هدارظنر کا صوصخ رددا دو

Razهناشیدلوارد ۳ هکر اردا لج هن رڪ 2 ےک لا هدنن وک هغاط ص »ا ار ز رد لکد قل  

 نود

 لصا وسا

 یک در

۶ ۱ ۱ 
 در

 یرورسو لع دیس نادر



 رد رلتفلافغ یکرانتر راتورت

 نوعا تر ورض یییفح

 روم مالک بویاوا

 نکیا عق او یخد هداععف

 یسهراءع كموح رمحراش

 ردت ردا ماا یو
 ل اطال

۰ ۱ 
 اج & ارش در

 یبا د كغ وج هند قجازا هک ل هدا راصتخا هلت يکيا وب سد رار د هکابا فصو هزوک

) ۲۸۶ ( 

 * ار ٹنع نآ دشکب ترک * هءطف * رولوا كتروا ندنکو كشا رب هنسن چوآربو رولوا

 نوکسو یم كناب دشکب) نوجگا نزو ترورض ردففخم ندراناتنت * تشک دیابت رک دار رت
 ردکرتشم ظفلرک د) لوعفم تادا ارو ریکنت فرحاب یرتن) نوعا نزو ترور هل رع فاک

 حارشرد ده اگه شک تک دیاخ) ردکعد شا SS هدب یسانعءیرغ هلیس انعم جد

 یینحم لوارکا ( تب لوصح ) راش مزا فلا ہرا عسا میهن کل زرا نانی ر رد

 یهاشداب ر كممو برع نامز لوا هکر دنوھکنا یکیدلبا نییعت یراتات هل هسرردل وا راتات

 E وخو حر هدابز یراناتو یداررانا ر 6 هر Cs عیج لواو یدبا وک الوه

 .یزنت هسوک رعغابو لر کم كماسلیا لق نوجا كاد یر هلو ارف اک هک صوصانا لع
 صا ص یرانا ندا لق نح هو صاح رک كل ءردلوا نوا یی دلیا لق ینا

 كيج رسج ۷ تشدارب یداو زرد نآ *# شدادفب سحوح دشا دنچ ك رک كالا

 ردەل وب یل رپ وک داد هکب رپ و رلي روق ه.ش . رزوا رل که ,E یر

 ردق طعم +آ یمدا) یربخ ریز ردو) یعسا كد اب با (ردعجار هثنحم روک ذم ربع نیشو)
 | ندنتلا مدآ ندتسوا یک یس رک داد كد دهن (تبلوصح) ردییک رز رد تشدر)

 رک قرد هعاوص كنج رة ریز رد ۷ ها مات بلا مدا هدنر زوا ییعل ۱ هک وص

 او ود كن تشاد ,نا رگ تح لاش هارد یدنشوا تءزا E هک یس نینج#

 منا نا هتاف روحزا ناشی ورد یهورک ید اهن هرفعار نارفاسو یداد رزرو حس

 * تکو مدز رار تةق اوم زا رس دند روآ ن رک ترو.ثمو دند رک وا توعد كنها دندوب

 زد فکرس اعم وص او فصو هو تءا ا طدار فر > هک ) تدحو فرحان یصعش

 ك) هاب نارڪڪ یت ن )رد هیمال تقاضا هیوا) ردل حنس ,دح دم تمن ارز )
 i فا ردش اک ندرة هةفو ىلا نعد راطیلا تفا بسك ردسیکر فصو تسد

 فرحانو ردکعد كوا هورک ) رد هلو .دیسات یدا هن)هیاک> فرحا یداد)هلص قرح اروعج

 هدرانارلندلک هناح هلص فرحا نا )رد دال هقاف روح) ندهور کر دلد ناشیورد) تدحو

 ردیراتناضا هیمالو هنلرعفم لر دص موا توعد كنها ۲ ) ردکعد رللدناص و اندناج ردلابعتسا

 كواوو كء*تروش) هلوا ش شا توعد شرب ورد كعشترضح هکر دد ولعء ندمالکووب

 یروشو هلینوکس كواوو یع كنشو یخ كی تروشمو هلینوکس كنشو هلبرا هم كنارو
 هرلذای £ اب دززاب تعفاوم ز کد قاقشلاط رد هرانعمر 4 -. ےک كنارو ی ص ل: اش

NESLی نيل وب (بی کر لوصحم)ردع اک ندکلب اضا رعامدرواور  
 ا2ا تردقوب تک لها یلصاح یدیا راو یس هیاهن یب تهد هنس لوا ل دتشيا یتیرادقهرب
 یدردآتفایط یعلیدروقهرفس هابرغو نارفا هو یدررو نونلاوهج ا هرلئاوا همفوب ىلا

 رلیدابا دص هه ا.صو توعد لا یاد رلشم اصوا نداح ندنروح رعذ رادد ورد كولبر

 *هءهطق#* ددو مدلیاضارعا ندتتفاوع هرلنارابدلبا « روافس هل نءهدراددرونک تروشهاک و

 للعاف مش ل.بقتسا ین لعف دروخن# راق ردنادربع یتهسبرو# كس "هدروخ متر دروخت
 هج رع هک هنسانعم هلطف ]رد هنغترا كنهسنراو كن هسک رب ند همجاو هع هدروخ غ)
 طرشفرحهدرفم یارو لاح فرحواورو)ردکعد ییئرا كتا رد هبال یفاضاهکس)رردروس

 فرح ا کس )راش مزا فلات ,ردنعس حک نکیل راش مزا رکا زسواو حارشر دفع ندرکا

 یتغآراتبانالسرا (تب لوص#)رد هتسان»« هراغمراغ ردصم فرحابو)فرظابو تیحاصم

0 



۲ ۲۸۵ [( 

eتدشهددراف-هکوب لاحر  Eن #  EEهام شل دو هن «  

 یاه فک یراعب ) هلص قرح اب رد وعم مدع» كود هن ) ہدلو اینا ع ارم ےہ نگ * ٭ رادم

 ینوکس كنا روی كمع فاک یکدعرک) ردکید هکا هراعت ردصم فرح ابو ) لد ندیمسر

 رد را رص رمغ لوعم» لاو ھا ط ها ىکا وب ردکعد قاجا هل ار دصم یاو هارت كدسو

 فرحواو ) ردکعدوقبط عد رد ء صا لء: هلا هياص یاهو ا كون هودیک انقر جای هش

 ه هلة و ) یناک«ف رظطش شیبو لو« تسدو ) ردفوطعم هاءف د هدان» رادمو ) فطع

 هک واق 1 ,!یکیلاو هلا ےل ى هفلح او هکل هراهبیکنت تان لر وب ءال یفاضا

 جم ارزه یب * ET :دوش نو دم فر ۴ * رد اک ندکعد ایا ضرع ع جاتحا ید ەغوط

 هباس>ح ی ی ین طاش درفء یھ لعف رامشم ) دیک در >اب س ۲ ج * راش شک

 ن E aS یزسزم نک ا هدئودب ر د هالامو تم 4 E) ت لوصح ) هلا

 *ل ها ار 7 ناب ر # ردکعد دءوق ه رب ناسا ییصاح هعاص هه یالواّربهی

 هش اموقول !ج ر غآ حس و رار د هنسنج شامو شا« نا * راو در تعالطو دروحال

 فور دروجال) ردناد اندا رم نداهاال ) الءتسافرحر ) رار د هغ اموق ره نع رارید

 را وب د ےس هلاترب هدنرزوا كنادان ( تیب لوصع) زرد هتنوتل زدلا هل سسک ا )

 راد امرف یلاهبرغآ هدنرزواتالهاان تعب ردر ع2۶ هیت تادا ردسک الط هللا دروجال هدنرزوا
 ا دعو یسو» .ییاسوم رارد یلطبو دا هلاما مع ییالط رد او دش ةنم هلس وص نولاودروجال

 هدنشابو هد دناهج رد تم« * زکر ز ووخ زا دنتفک اریاط اح × تیاکح * یہ ی راک دابا یسبع

 (هکمد دار نک راخ مت :هرنورمبار هک هشوکب برع یار ابو مد وبدر کن ابرق رفرمش له>یزورتفک

 تا ) کهدنادما درکوا طا ك 7 قاخ 2 دور ا "ینامهء تک هدروا م ها | رفراخ هم تم

 * مدددوخزار ر ید رغاوحو تمهبارونم (دربییاط عاخ تنم)(دروخش مدو لعزانا هک ره

 كحراش ردا a عا ۳۳۹ كار ماما هرزوا یزو لءاف ما روقوا هل رنک لات تر < ماخ

 ردە ا اصا هب یاط) ردرگنم هیا حف نا ها در | فواو هنغددوقوا 3: دو یا ج یر

 لصا ني درد وسم هنس هلی ناط سد )ہرزوا یزو دیس ندنس هليو یطردبو سن ا ییاط

 تراش و 2 و ( شا لک د. اک آ هندی داوا ند هذاش بسد بواوا ی ط تأ

 :رمهو باطخ مععاب نالوا هدد شو هد هدد )ر ددا راو دص یس ءم یلعاف ل ی

 تدحو فرح اب یزود ) شعا لکد باطخ لباق نییدر دلو ګا باطخ راءزمه )لسوت فرح
 نزووژک امسا نالواهرزوا دزو لیءهدارز ردروج رم ا | معا) هال رع یا مها)یفرفله> )

 تدحو فرح هک )ىج رق نک د ندد نک ر دیکر ف مو نک ر اخ)یک ارقهكرتفرولواعجهرزوا
 ناب قفرحاو ( 1 یکدد حراش صءب زرءد ی ر اب وقاما ) زاج هده-د او و د)

 طاق ند کو هقرا سد ) ردنغیدا م هدنو راد دۀ و هبه د شد ) تد طدار فرح ابو )

BEEضا دراخ ) ش  Eهل هج, یکبا نیدردنوحا تدحو همش نالوا هد هتد ) زد هناج  

 یرسک كيم نا )وك فرحاب ) زدکعد ل شات | عج هدروآ مهارف) رد شاباطخ

 ہک ) ردصء فرحاو ) هلركف هلدا _ص لردفیط هګ رعاک رر د هلو هلن وکس كناهو )

 رد دفع اعم هرکس هدب طاس ) النسا قرحر )تد و افرا ) یاس )
 یادت 7 هلي رط لص و ف > هرگز ھه یر دقت هک ره ) راخاوا عج دنا هدادرک)

 شاو> لع) رر 4 ۶ زاو ) یی رص لو٣۶ م دعم لدروخ نال ) ادتبم رک رھس

 ردکعد زر باغ درم عراطم لر ام ۱ ریتم هل < رواو و دو / رد

 ید

 یوو ر “در

 ر



 یرورسدر

 ی هار هد ۷۳ اک

 ردتفل دنن ات عح ةح مس

2 
 ۱ ه

 اھ ج ۳ رس در

 هک )

 ندشنازوابرحا او تب و (تب ) قدالا یدزامو هحرمسر هدایاد هسرک هد تصرف نیم 1

 * دا تردقتسدوک ددا رداع * راشه را: دنلکترد هکر اد جا نطر رول حارش نوا داوا !

 ست ن سی نا سا و ادا س تحت سو سرد

CAD 

 رد« دز
 فرحاو فر فرحا تحود ) ردکءد ینا ن اروا ن ه)رد دا رص نم هرو تڪ هدنو )

E E( هاکح لوصع ) یلعا ید ) كر هج وب ا فرح اب ید رغاوج  

 نیسم شقشا ابو شمروک اوج ےک یتمه یرواواندک دنکراب دد هب ین اط متاح
 لدا ET ارعک هشوک هل راکب برعو مدتیدلنا ناب رقنود نوکرب یدید متاح

 لا تنا دم ھم لسم قلل لء درب 2 ردو اضا هلع او لرد صم اط م اح تنم

 قاخلوابر هک نیس نحراو هتفایضكماح نون مد د شان عج ق کد مدرو کک راخر

 عا ید ر و باوج هلت و نا گواه زا شا وا مج هرزوا یس « ا هتف اط كنا

 اب اط متاح ردا شاعم هلک ی دک هک سکر ھ ق كاوا نتدنلع. ی دنکک هسول ر

 ندم دن هدکلدرفاوجو هته یان یدید مناح زج کوب ین كلا یلصاح روت" نت
 ریپ یسوع # تب < # مد رو  تمهدناب هدانز ند دنآ "ام مد زو لر هجو

 نک: یاعد یسومان كاد وب هدش ناهن ریل تو 2 2 ززا هک دی د .داریسو رد مالسلا هيلع

 ۳۳ قحات درک اعد مالا هلع یسوممد ؟ناج تقاطیزا هک دهد فافک ارم یاعتیادخ ان

 هدءاد رکورب ]رج و رک سدد دءاژا تاعاژا ۳ وز رب داد یهاکتسداروا

ESصاصف نون | هش ؟ار یو هد رک هد رعو هد روخ رخ فک تل اخ هحار ی  

 ا ماکو حً ا هنهر ) لوەقم تادا ارو ) تدحو فرحابار یشب ورد # د 2

 ردادب ندیعر اه ف اکو هلک لاع رارد نارع هڪ رع ردکع د قلل ج رد> وود

 موق هلمع فاک و یرسک كنار كر ) فرظ فرحا ) ردکعد قاتلبج ردص« فرح او )

 یاتاعم ین دلوا نصاب ردا) هل زوم كو كلاررارد لمر هع رع ردکعد

 مکشایو) SE و فرحا یاعد ) ردکع د یلرک هل رسک كلون ناهڏ EE فرط

 یعف كلاد هاکتسدآ لیلع فرح هک )رک: "ابو ) تدحو فرحا یا E لاله فر ا (

 هن دحو فرح )ریکتفرحایو)تدحوفرحابو )ردکعد تنکمو تردق هلیئوکس كلاتو نیسو
 رلنازاب دما تباجا هدهد هنر داد ہرکص ندیه اکتد) E رظد ناعما نیلبا صرص#

 ردعج ار هی هثهرر شدورد ری نیشو ) یسوم یلعاف دید )رلدمزاب فلا هر هه مع
 هتسانم قوح هلآ هلصا ءاهو امو IZ حف هربا )رکت فرحا قاخ )

 یو ردر یسوء 1 8 کر لوایح E هد هب رع )رک ی

 هل ااعد یدو ءا یدند ش ب وڈ ف ا وان ام ها موق ندەامل ج یدروک

 یاعا قحا یدلبااعد یسوع مداوا را رار ندا 0 زسا ط هک هرو یاد ک اکادخ

 ذخاوم نې رح یدلک ندناجاسء یسوع هک هرکص ندنوک هم یدرو تنکمو ترد_قاکا

 شمحار + هک را دید ی داوات تلاح هناک و ید د شل وا عج رک ق قاخ هرزواو یدروآ راتفر کو

 نک ر ک ٭ ت * رار حا صاص قدر < ید شابا لتف یار و واغوغ لا شوخرمسو

 هروب هلک كم ءابر : ) هبا نیکسم هی رک * یتشادر ناهجزا تنه مي * یتشادربرکا

 ید الوا د ق Ny GE باغ درتم یطام ا تیاکح ىش اد 0 ندد اخخ تو

 عج و )رلیدوقوا یمجت یسیطعاو یب رع ماا ضەب لوا فاک كف ) فورعم مآ )
 یدرردلاق ردطرش ءازج باغ درفع لاح تٍاک> یضاملعد تشادر ) هدنانفاک ) ردبرع

 یدررد)اق ندناه> یتیم كن هح رس یدیلوا یتقرکا كن دک نیک-م ( تب لوصح ) ردکعد

 دربخر (

TT ED 



(SAT 

 تسد ) هکر واوا هکد شاب ) ردزج اع صْش یرب دقت زجاع * دار نازج اع تسد ودربخ رپ
 لعق دمخر) ندندی اب رد هنسانعم هلل وب هدو دأب ) یلوعفم ری كد و) رد هاب تردق

 ۱ كداتربو ) هیمال نارحاعتسد) فطء فرح واو) راقلاقندند مخرب ردداع درفم عراض»

 اج حارتدر راب دلب ااطخ را دندنتفات ندندی ا رد اغد رفع عراصء لعدد اتدک ایر > ر )لو عف م دةم

 راز ج اعوراعلاق هعلو اردامیتعب رولوب لا تردقهک رولواهسیک نوز .نجاع (تش لوصح)

 هکترد !افجو روج هرانلوا نوزو فیعط هجر ولا تردقاکا هکر واوارج اع ییصاح رروب قلا
 هکولوا مقاو قوح ینعب ردلمصم هنسانع» هلواو رواوا هدنوب دشاب) ردده اسم رارکت هدلاع

 دزدی نالوازح اعهجم رب و لا تردقاکا زەي دعوا یحاص تردو ٽو هسوک نالوار>اع

 8 اجزاو درک e ا تک ۳ یسوم E اج نع ردو نا

PEEریس اجتردن جن دم ۳ رو فص و نی  
 قلخاتسکن دقاخاتسک «رساحم سوکت اج ىس الئ دس انعتآ رجردردصءن دن ابلعافت

 طسد) طر فرحوا) ردردقمیطغا درکرب هرکصاد رافغتحا) ردیمالیفاضا هثیوخ)شلبا
 لوعفم هل رك كنار یزرلا)یلعاف ع وف رم اظقا هللا) طرمشلعف بتاع رک ذم درفع یضاملءف

 فرظضرالا ین )طرشباوج+بئاغرک ذم عج یصاملعق اوفل یحصرمصیریغ هدابعل ) یخ ر مص
 یدلیارارقا هتک ح كلادخ مالسلا هلع یسوم ترمضح (بیکر ت لوصح )كنلعف اود لر دام

 ینوعصكتآ روک ذمو یا رافغتسا ندنتآرج هیاعد یکیدلبا نوحافب رح لوا كنیدنکو
 یدرردیا قانوخزاهرزوآیربیربدتبلا هدنزوبر_ هسابا عساویزر هترالوقادخ رکاو یدوفوا :

 ید) رولوا لاله ۳9 دا رمعف ییسوخ رکاو یدرل ردبا لظ درب یر هس ابا نع ییعیجخج یی

 بلطانغوقزر تعسو هکیدل وا لزا هنفح یسهغ : اطرب لنهفصباعکا دع رک تاون هکر لید د)

 بولسا اذام* رطز للّعلا تيلف تكله تح *رططاینرورفءاب كضاخا اذام * تبب * رایدلیا
 لوصوم مسا اذوادسم ع وق مھال م اهذتسا مماامیسی ررولوا تار ءا او تار “

 هدالصا اما دلی الوم لاخدا ندخالا فا رد اغر ا در هم ا ضاخاو) هنساضع یا

 یعب راد اهاخدا ادا ءا هتاد ضاخا الثم كالا | لاخ داو وص نعل ردلیعتسم هدو ص

 اضوخ ضو ضاخرواوا یدعتم هلک ابا لفن هلا دفا ردمزال یسیئالت یدرویک هوص یراود

 هیلعف دلجو) یلوعفع بوصتم الع یوصتم ري قفاک ند:-یواو فوجا كن ابرصناضايخو
 دلجو) ردام ربخ عوف مع الح ندب ارعا هلیس هلص اذو كلاذ ردي هلص قوب ىلع ندیارعا
 یدلبا لاخدا نس هکاوش ردءنسذ هلانعم سو ) هبادتبا "هلج قوب ىلع ندیارعا كن هيما
 عوف مع الح هنسانعم» وشیا هناواراتعادحاو مسا عوج اذام هکر دلوا هجو یغکیا) ردکعد
 یش یا یسانعم ادم ربخ عوف رم الح ند ارعا لوف *هلج كضاخا ردکعد هثس هادبع

 یادانمرو رغم )اد فرح ا)ردکعد یدلق دمو لخ اد "یس ەس ینعلردکعد اضناخ كلعج

 رد هيف لوعفم وصال ندارعارورحما عمراج رطذاین ) هرژوا مط ردینبم هفرعم درفم

 یارمشا هل را هتف لر هل« ءاطو ك جم «اخ رطخ )ردیفرظ جی رمص ريغ یتعب كنلعف ضاخا
 تکله)رد هتانعم دلم: ءا هد یح) قاواب رف رک اله یی رردا رست هلا الهلا ىلع

 هک. اه هواک اھم واک اهم واک اھم واک و لهر اک الھندن اب برضر دبطاحم رک ذمدرفیضام لەف
 تیاف)ة> اناذ و شروط هد هکلهآ یردصم) هلی کناه N ا) یراردصم رواک
 هل عف كيولغ)ندلعغل ابههیسم ف ررحردفرح هل. هد ءالتیا) رذیاوج هدو ذ۶ طرمشاو

 1د د رارعا بلطم

 بلطم

 ی كم ال اکلهء یکلوا
 = Sa کا

 تمالهت ةکلهمو هلص

 عب اطال رد هلص



 لع كس نا درز

 یز ورس در

 یرورسو ییعدیس نیا در

8 ۱ 

 یرچ حارس در

 یوررسو ىلع دیسنا در

 مو

 و

_ 

BE 

۹ 
 4 ی

ِ On) 
 بلاقرک ذمدرفمدج لعف هلی رسک كناط رطو )رد تيل معا بوصت» اظفل ردکعد هجترق

 3 طخ هل زک نفت E ساط ك طا 0۱ حر اش شعب رولوا دلوتماب را رددت هک روتدوا

 شاو يس هل یس کیا ۰ نکیل شلبا مکح هنزاوج لف یساص»ب و شءد هلوا قفاوم هیواو هنساط

 هل رمکارو و هدر طب ل) ریدتفرداکد لخاد و هاقفتاک ر>وفورح یتکرحواط ارز ر

 یرمسک كناراما رد بک روک ام یلاح كن اط ارز شابا اطخ ند نوڪ رورض هیفاق رونقوا

 سرورفعیا (تش لوصح)لء اتفردقوب یقلعتهب داو ترور دو کا نزو ترور و -اداوتو

 لاخدا هثسل هن یس هل فوم ندی لدلوا لاله ےک ات هلحم لا رطخ ید ردنا عورش هن
 نما دانق هج رق هدرلاد مج یدیایچ ا یاران کک داع کند

 جش ترضح یدنک هد هعط دن نلکهر ص ندوی ک كم چور ديل ثم كب رع روک ذم رداثم رس

 یلیسشرزو ےس و دمآ هاحوج هلذس * مظذ * رد یلاوز رد دانق كل هج رف هدیک رتو ردیادارپا

 راشءاهرهب یب بجی ندد لاوح ارز وید یابر یبب یکیاوب * مس ترورضب دهاوخ
 هدنغل ل صا هلفس) ی هبتب زونهنازاب تب هدنح رش و نیلباقالطا تی هبط د و و

 اس د سسک كاف برع ضهبهرکص هنسانعم ہود ق | ر دعج ےسا هل رسک كنافو یف كنس

 هددرفم ییکشعو م < نکیل AHS ع هنس رلر دد هلهسو ¿ن ںیس کا باس دعب رایدل, ۱ لقت

 هر هلة سری شزر) ردیلوعفم م دةم ل دمآ هلن ریدغناررپ هنساتعم قلا یک کہ دلو یدلبا لا: عسا

 زرد هد ربهر د هنسانعم هلسه دیکر 7 هل اهیلصا یابو هل رر سک كمال و ڭا لس ) ردعحار

 ل 21 قءرواییبس هتروصالرلشید نوجمانزو ترور رولیرب و رج هرسک نسا كبایس
 هکر ح هرس ڪک هاب نوا یراقد زاب حرش هراباک هلل وب نکیا لکد ملطم هن زو ا
 لوعغم لوعهم هدک دلدا عیطعت هدنصورعو ۳۳ بیل یاح الال وم هکت ردن زوس ل ۸ نسهکمرر و

 هدعیط دون د راصمرباس ياھ: زالوا نوزومات داکلک لوعفم یوا دک ول ردشهروب تالعاو

 رارمس الا نرم كنيماظاردءواعم ههدا عب ینازوا هکتن نهرب و هدررض نکیل زالوا ققاوم

 لک دقفاوم هنناعیطت كنابا راسو شلواعقاو هلبا هلعسب یلوا یراربالا تریخ تكتياوئولوا

 تعاسا راه الغوا حراش ضب یلیسیک یکیدلیاعیط:كايءامانالوم ترم طح ر دلو زوم نکیل

 صیصخ هی هلس نالب روا هیسکا یسطهبو شابا ناب هللا هجن اپت نالی روا هنب زو هدننیح
 ردمولعء هلی یبا هجک رت هکتنردع| هدلابعتساارب ز شلیااطخ هدصرصخت هدیسکیا نکیل شابا
 ار ز شابااطخ ندتهجیکیا نیدردنو ګا تدحوءرمه نالوالصتماکا رد هثسانعم هلس یلیس
 نکیاان نالوا صوصنم نوعا تدحوو شالا تابثا هزه نکیغوب یدوجو كاءهرمه هدنوب

 تەد هد سل ضع! تح اص ء فرحا قرط فرح ا تەي ره ا مکح هنگ قلالد 4 د> و

 بصك هد کف ولا (تبلوصح) ردعجارەب هلق هنن رک 3و رود ترورض هارب

 رکو رايا هتسلاشاتو لو ةا ندش اند هلوا كلام هک هراروک ذمو نعپ هلک هاو نوتلاو

 ردمز ال بب د أ اکا یلصاح رسا هم ابث ھی ابو هرورمضااب یشابكنا سد راف رورغو
 هينا عارصم ردنر اشا محسا نیا *شرپدشا نک هب نامه رو«تسدز# ییکح هنرخآ لثه نبا*

 ه)ر رقنو د ڪات تادا رخآ )ردترابع ندب ا هکر دلثم نوط دارح ندلئو )

 تراورمجر دتسا هدزهد: :لصاتسدز) تدحوفرح اب یھی کح ) رد راکنا ماهفتسا تاداهدنو

 هتنبلا ء ید یعدعروا مکحر ی برو A یدلبا لا اصااو قذدح نوجآنزو

 رد دانف لا هنر EC یزوس كبح هیلوا یدانف هکر ردکبلوا لا هج رق یدروا

 ( یاوز )



) ۲۸٩ ۱ 

 یصاصت بسانق كن هسوک یددلب ءا ماعد مالساا هيلع ى سو« ترضح هک ردوب هص > ند هصق یلاوز

 فصو راد یرک * تسراد یرک رسد نکیلو تش اد هاو رب و نیکح # یدلوا

 هتک ک نواناوا یاد هسکر ک رار د هترارح هلردصم یایمرک ارز هنسانعهراد ترارح و دیک را

 قیاستماحوب (بیکرت لوصحم)شالا صص۶الب صیصخ 4یقاذ نیبد جارلاراح یضراع
 ین ردراد تارح لغوااما ردق وج لسع كرد هک رروب شاوا عقاو هلرقرط لشت هتاک>

 هکر دیافوخ ندنررض هکلب رداکد ن دنس ندنلحب ییدمرو لسع هالعوا ی یاب

 لمک هباذنغ س ؟ ره هک ردن د:هج لوا یک,د الا نع یسک ر کر هیلاعت هللا یدع ار اقروقوبدهرونرایت 1 <

 روو ا ول یدوص2۰م ات ) ی کر بقف یکیدلیااعد هدنفح مالسلا هيلع ىس وم ترضحز 9

 توقر گناوت * دنادرم چد وت زاوت یلصعو | # دئادرک یمن ترکت اوت هک سا ار نآ#* تب # ردا

 ندیدبنا درک وا د رقم ۳ ۱۰۵ دئاد E ربعانو ردکع د یحاص تر دقو

 هک یاد هللا نهو زا نغ قىم ەك هس سس ی واروکذ ماش اس هنسانعم رییصت
 ندنس ینالوا قفاومو قال اکسو یک ص٥ ك: لوا رایا ندور بحاصو ندانغاس

 * تیاکح* یدلبا روررم اغاس کیک نیشن كرر وقف ایا لمگ هیانغسکره اریز رواب كرکب
 هد a هار ناباس رد قو هک درک یک ۵ تیاکح هرم ناب رهوج وول رد مد دار فار عا

 د راورءژارپ )ی ساک کا هک مد و هداهت الهر لددو .دناع یرمج ن راب یمداززاو مدوب

 یدیما ديما انو یخ 7 زا و تسر مدنک هک منش 52 رک مکن : سو مارف یداشو قوذ نارك رھ

 ردذدح سا ردیعا كمو نالوا ن هرکس هد هی رب ب ارعا *تس دراو رم هک مولععهک

 ند هقل> )لو ددم تادا ارو) رد ا ءا ینیدرو-یارعا كع سو ) رواک بیراع| یج

 Ok اص رهاوح عج تادا نولو فلاو) تسد ف رحار) ناب رهوج) دا رم رد روسراح

 ردناع ندکعب رد هبناس عه داز) رد همال هرمصدو )ردد ا یفاضا كن هقاح ) ردت رابع

 شابوس ندناب يبد ما نت نابدیا هرمخذ ییعهو) ماعطنآ لا نوعا رس داز سل) هوا هنره

 E مدلبا رقم نوا لاله ییعل) مدیا ش ءوق هک اله ی لک وکم دوب هداهنلالهر لد)

 كزارو کک كيم ) دراوا رص ) لسوت فرح هز و) تدحو فرحان هسکه کال) ناب فرح

 ماکتم یضام ل عف هلب رسک كما متشادنب) ردردصم قرحاب یداش) ردک دولا هلیئوکس
 هدو نار )ردک ید یادغب ہل ص كم فاک مدنک هاب نابر مدنک )ردکعد مدلیانظ هدجو

 هکرلرد.د را كەل ه رکص کک دد یادش شل رواق یسب ر كحراش) رد هتس انعء شا دواق

 بودا دانسا هودنک < ینکیدد ردا دغب شلرواق حراش ضءهدو) شءدرد یا دف هوا

 ردلوخ دم لوق وب نکیا شابا لخد بودیا بسه نودا داتسا هحراش روک ذم دعوا

 دنا یراشرف رهوج «یصب ( بیکرت لوصح ) رد هیردصم یزاب یدیماانو )ی )
 نو در ەي لوب هدن باب ور ک یه هک م دروک نیشن هر مدروک ب ارعار

 ندوحاهاک ات مدلبررق» یوم ید مدوق هک الهی کوک یدا شمالاق هدسف رب حج هلک ند نعم

 هک مدلبا نظ هد ودلوب هکم ابا شومارف يا داشو قوذ لوا زکره مدلوب هی ر واط
 یاد-هب شارواف شعا وعلا هک مداب قیفح ینیلحاویکا دیءالوا هنو ردا دعب اا

 a © دوس نعم یینیدرد هثسادعم هسا نالوا مزالو داره هدنوب ین#) شدا کت

 عب راند ارکذ ینترابع مل چت سوءارف هر کص ندنظفل زابو)رلشابا دن ازرات دیا داریاواورب

 72۳ هدر ناور كيرو كشخ نایاب رد # دو » رلخانا رک دهداف ی راپ روتک

 رد دهشه تفص ناور) یتیم مرد هلمع و a كنار كير# یقدص هح رد هج

 ییعدیس نا در

 یدورهدر

 یرورسدر

 ییعتدر

 یوررسو لع درس یا در

 ج حارس در اع ج ارش د



 یرورسدر

 اھ ج حارمش در

 ؛ ىلع دیس نادر

 ید ورم و

 یرورسدر

 كموح ص حراش فرخ

 یسعس هدراتفاهرزوا ینیدزاب

 ق نالیپ ا!ندقاربطو
 بول وا رسم وید تالم وحو

 نکیغود سش د یل رق یسەس

 ضاّمعا هتد یتلرفیسهس

 ضاّرتعاوید شلبادناز هند
 ردک رک قم امل وا هدنرب

 عبا طال

 یرورسدر

(۰ ( 

 هدنا ا :یروف ( تس لوص) فوری دص ( صیص تاد ارار ۵22 ) هنسانع« ناغقا

 اسکار زردرارب یس کی عل. یدص هنوعا ندشاهد كنه هدو هر ع هدو ناغفاو

 شدهب ر رد قعدنا ءم كلوا عارم دم یسا ر كحراش)زامرد اف یمارسوص بو داش طع

 ندنلوصو مدءهدوصم ن ار ی ید 3 هک شابا نط 4 وش ید رب و

 ند ص (ےقسلا ے هفلان ھ هتفاو) (اهگ الوف باع کف ) تاب ( شلوا ضر عم ید 13

 ردقزا هشو ) هاب ر هشول ند رھ # یزرخ حر 5 دن رک رد * یاب زاد اتفو اک هشوت

 طدارفرح هک) یداوا لاصیاو فذح نوا نژو ترورض یدیاداواهک یلبصا داتفواک )
 حارش یا ذس انعم ط وقس ردکعد یدشود ردتغا س و اوو هلواو داتفوا و ( تقص

 كنسضەد هل رمسک كنافداتفو) عجارهیهشوت ید رح) بنام وا) یدیاوا هک دالصاو 1

 رد دساف به یرلکدلبا ضرعلو لخد هود كن رب یر و كسب هل.صو ) هرزوا لوق

 ه:اءدهد تقوا یاب زا) ردندتارغ قعزاب حرش هباک لغم هل و هل:ءاضإ رادقمو هدیسراو)

 یسعسهلا درگ ءازواخ یقزرخ ( فورءهرز) ررد هفشوق دن رک ) فرظ فرح رد ) ردقلعتم

 زب زا ( تبب لوصع) سانا دناز نیابا ضازتعا هنن د یم هراب یسقس هف زخ) رد کعد
 4 قلوا نوا هدنفشو كنا هاف ر دقو تواصط هکمور ول یا و « ندقاا هکرا

 نو اهدقاشو نمرویط نراقرلنو ار ژ ردربارب هروک کا قاربط هللوتلا نا 4ز قاوا ید

 راذازابرب هنب رب ردسدرلغب هنغاشوق ی هاو ینوتلایسارفف مو برع هک ردو یان ع١ كعاوا
 دو سم ا برع زا ی * تب اکح * شم اکد هکا نہار ی
 یربد-ةت فوذسح یدانم اد" فرحان * قتنء زوفا ام وب * ییینم لق تلا # معد *
 لا تل یریدقت ) ردسف وذح یربخو یمسا ند هتس فورح رد رح تیل ( هللا اب

 | رکاب و ) هنماشم توم ردمسا هرزوا یتزو هل عف ةبنم ) رد زوفا فرظ لبق ) یتغا اک
 یو ردفرط قلطم دارم هدنوب ندموب ندفرظ ردادب اموب ) هيلا فا.صم رورح ار ملکنم

 ندموب نالوا بسام هدو باما هرکصندکد لیا فب ردت هلباروهش« ف ردت یول سد تو )قاط
 عرا ضم لەذزوفا) ردشانابصءت بب رقت ینیلبا ضازعا هاند ردةلوا دا رم تفو قاطع

 كلونو یم كی” هدنم)رجفرحاب) ردپ واو فوج اندن اب رصن ردکعدمالوب رْفط هدح و ملکتم

 هب زوفا رورحو راجو) هیلافاضهرو رعالح ماکت و) رد هنسانعم دا رعوزرا هلنوکس

 مدیلوب رفط هدا ممووزرا نو کر لذا ندعوفوتوم یدیلون هللاا (تس لوص# ) ردا ەتە

 راج قلوا عوف رم هلغلوا ل دند هبنم ردرور رهن * یب رق ءالما لظاف * یتک ر مطالت رهن *
 هدتول بلاغرک ذمدرف هم یصاملءف مطالت :) رهن ةشلا كلت یربدقن) هلخاواریخ هفو ذح ءادّبم

 ردلهعاسمهدهدةعقوط هنن . ر یر زالطاری ز ردقعراح جود داره هدنوب اما ردمروا هک اب

 هک رو هيلا فاطهرورعع الع هدحو ماکتم رععان رعد زد لوکس كفاک و یععكنار هکر )
 هلر دةم نا لظاو) رد رهن تفص داف *هلجو كل مطالت ردوح مع هر لوعفم بو صنم ار دقت

 هدننک یلعاف هنسانهمریصاند هصقان لافا ر داءذرد لظا نافیر دق ر دند باوچ بو صنم

 ماردلوطندنهاللازو كان حق ردهذح و ماکتم عرض ء لعد ءالما) ن دملک هر دل رابعانارتتسم
 رعصار) لوکس كنشو یخ كير د كم م هکر لرید ههواط هلب رسک كفاق هب رق) ردکعد
 لجو كل ءالمر در رص هب لوعف«بوصتمار دقت هب رقو) هلا فاضهرررعمالشهدحو ماکت

 یزید یجوم هکردرهذر,ےکیدید ھبنم (تبب لوصح ) كن لظا رد بخ بوصنم الح هیلعف
 ی۶ ہل وارر داوط یا رقومسرک هغه ریا لد هزید یلصاحر درهذ لد هز د مدا مه نع راب راج

Pesaran aaa ania TaTeTram 
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 داش شوفو توقودوب EE ط. سا عاقرد نینعم# E * ردتف رک 4و

 دندیسر هفاطدش لاله یتعساو هدربن امار دیدرگب رایس تشاد نایم رددنج یردو

 طرسدو ) رد هئس انعم | رهع هدنو عا * ھ تشان اخر و دندید هدا هن شاور شد اهم ردو

 تدحو ف رح ا یرقاسم ) ردکعدا ره لوب یلصاحش و نوزواییعب رد ھاسان عم طو دم

 تو جد یتردقوتوفو ردکع د ید شعدوب هدشع ) ردکعد كد هل كمت فاك )

 یدنرکح دیدرکب )رد هدعاق هدعاعها هکعت لرب د- دو ر یدیشم ا هدناع) یس هشوتو

 ییرص لوعة درب هار تدحو فرح اییاج ) هلص فرحاب) یدزک قوح هدا ره روک دج یو
 فرح اهفلاط) ردکعد هلتدش ردص«فرحابق ڪس ) تہحاصم قفرحاب ) یصرغ ییاجور

 لوعفح كنهداهن اهم رد ) ردکع دز دقامج تادااهاهمرد ) لسوتقرح ءممهو ) تدحو

 نوصمو) یر مصر مع لوعقم كت هتسان لاخر )یوءفملدند د ی وجو یسانان لو دف مش و )یوا

 رفاسر دار لو ہر ییک برع نا قوا تب ی رع یکیاروک ذم ( بیکر ت لوصحم ) ییرمص تب
 ه دارګ یدیاراو هدیس هے ا چاقرب هدنلبو یدیشمالافیس۵-شوتو توقو ) یدیا شاوا عیاض
 هلن دش و ید هراعح لوب هثسافت ٽهالس ییعب یدم هدلبالو هررو یدنرکحو یدنلوط قوح

 شوق هنکو ا یزوب ر یە ا رلیدروکو یدشرپا 2 كولبر هر یی دلوا كاله یدلوا لاله

 ٭ ماکدرکنر هشوت ید رم د راد یرفهجرز همز ۲ دد طق* شمزایی دعط ول هننرز وا قارمطو

 ن وتلا بوس هرفه> رد هاب یفاضا هیر ) ردنوما نزو ترورض دیدشت هداریرز

 فاک ماک) نمر دل اق درکنر) هنا هشوت نذر ) دروهشم هلفلصا اخو هلکلب راک ردکعد

 هک ردزاجو هل وکس لت هلممم هاطو ی كەچ یاځ ربدهووطخ ترعاک رد هثساتعم مدآ هل.

 ر دیا ضرا# یس هن رقرز هلم هن رق ماقم یلصاح هل يس هنب رقرز هلوا هنسانعمدا رم هل رعفاک ماک

 ینیدا مھابو نع هلو كالام هتک ر ح یلصاح زمان دا نمی نح ردلاق ے دآ ھشوت ییدیم(تبب لوص ± )
 هدرفاسم عل هدهسدا نوتلا یرقء>اعیج یلامهسکر ک نوا تلام ۵۶ یتدا مع یتعب ما زدااق

 ماک هلبر ۷ رعفاک حارشضصءب ) رلوالکا نوتلاارز نرو توق هنکر ح > صااخرز هب :واهشوت

 ارهتخوسرمعف ناار د*رددود صیدرن 1 شایادر یر وک یس ضد و شابازب هد

 رد هلو هدماخ هرن ) رده وب هد ھت معلش ( هیناس هت وس رود * ماخ رد هک هر هتک

 کو اوه نعي هرم هوس EE ی ص) نکا هکس ماخ * هفت 3

 زالوا ماخ مسامارولوا ادغ مغلشارز ردک, ندشک ماخ مغاش شعب ٠ ثل هربقق شاد: ا

 دلا نامژرودزا رش # ا * شلیا هح اسم نیید رد هنسائعم شک هکیسماخ* هرقن

 یزو سدر

 یدورسدر

 یتولیأآ تع تعاطتساودوب هئهرب عا ہک اک هدیشکت مهرد ناعمآشدرکزا یورو مدوب

 یاج ید تھ کھو ساس تشادنیاپ 8 مدیدار یبكتلد مدعآ رد هفوكع ءا ا

 ربسفت هلکعد الصا یر كح ارش ردیس راف ظل زکره* مدرکر بص یٹفکی ریو مدروآ
 ازاحرد هبءال نامز رود ) قوب یلصا الصا ك-:ضارتعا نکیل شاناضارمعا یریو شاپا

 ریدتف رولوا رفتم سان لاوحا هکلب زالوا رفتم هدا نامز ردت رابع ندنامز تارت ارز )

 در )ولت اک دوم الوا روض> ین ردکعد مدشع ایکیاین فرح . نوآمدوبهدیاکب (

 رداتثتسا تادارکم) ردکعد الفرو گارد هیءال یفاضا هناعسآ هنسانعم شنود ردردصم مسا

 رد هنسانعم تردقتع اطتسا ) تّفص طدارقرح هک ) تدحو فرحا یتفو) هتسانمم الا

 هفوک مماج ) هلص ف رحاب ) تدحو فرح ابو ) زد هنسان-« جاپ ردییکرتفصو سوپ یاب)

 یرورسدر
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 ردق و یم اج یربغ ندنآ كن رهش هفوک ک ردعم اج یکیدلیا تماما ىلع ماما ترمض>
 رد-شلاق یس ههدرا ناردح هدنامزول اما شعا روم هدنامز اد روت ك س ترص ح

 دشا زد ) رسم اا اه ناشذو م ات ندارتا هکلب وش ردیایو بار یک هفوک یهش یسقاب

 تیعفرکش) ردع اک ندلق توس رک یلکوک_ ردد 7 فصو تتلد )مدلوا لخاد

 بلستادای) رد هن سام هلسع ءایرب ) هیمال تقاضا هعحو )رد-تفاضا هالوعقم لردصم

 تر :لوصح ) ردصء فرحاو رو کی د قتل هاف نوکسو هل.عت كىر ءفاک هک )

 ترطضءو روطح ین نعت !مدیس+رانروپ مزولندناعآ سد رک و مدیشهام اکیا ندنامژ رود نکره

 ةا جارو ید دا مدل اق قاا كل یی یدیدل اف ق ولج ماا هک هد-دقوربالامد دشهالوا

 مر ک هل بغل روضح یو هلیغلر اط لوک جعل بلعلا 2 هذوکعمأاج ی دیا قو مردق

 هفل نسمسعلو مدلیا ر کش تل ۳ سس کا یکم زسقاا رب م د روکسق انا یتسد رب

 مدلا ت تربع ند هسع ؟ لواوبد ردغاص ا ملا یاعت هللا دا هسعول مب هکم ابار بص

 هکر دوبرهاط ع ره ٭ تسن اوخ رهر ° كرب زارنک ٭ ریس مد رع حش نار . ع رم # ه-ءطد #

 ردمولعمندملخ تالایعتسا هک رداکدع مع قاطم قواط ییهدرد یکاخ ع مع دایهددنول

 رد هلس قرح) رد ها تفاضا هزار ) راشم ابا تباصا زاتدیا ناز با شوق قاطع یب
 ترور دیدشلهرالر ) ردکعد هنزوک كهدآ قوطرد هسئامو هیءالبس مد یه مچ (

 رد هنس اعم هرفس هدنو ناوخ )رد هع-اوب .هددیکر وت هر ) رد هيمال تف اضاو ردنوحانزو
 ردکر EE هرفس ن داغ ارپ اهر ه " زوک كنشک ق وط قو اط شعل ) تس لوح (

 ES o نگروکه نزوک ندتفاق وط ارزردراتعای یلصاح ردتعقو ردق یی ندنآ عب

 فق ذ> رد هک ار سکناو هدلصا ار 4 ناو ۷ تس رپ ع ص هت معاش ٭* تسدن تردق

 ها هت معلش ) ردیلکش مست فطع ت ردوو هاکتسد ) یدنوا لر هلق رط لاصباو

 یعب ردو ینکعو تردقهک كل ەسيك لوااما ( تس لوصح ) ردهللوب هدنابرپ عر )

 رک هروخ یک قواط رس ی ردقواط عسل نامه لش یسعسل هب هسی نالوا مقق

 ناز یهراکشرد ناصاخ زاد تچ نوا یه تک * ردراد هیاهتشا نیلصاح

 اه مس تچحزات 3 وراحابش تفک كالم دادید ینافهد ۳ ردبشداتفارود تراعزا

 مهندرب كکر ییاءهد نا خم اصلا نقش و ناهاشداب ردققبال تا ارزوزا یکیدشاب

 كنازناتسهز ) فرظ یرداب)ا ردنا یدنج نت ناصاخزا # عزورفا شناو میز هيا
 سیال عور ) 0 فرحاو 7 رددمال یناقهد اخ )ردکعد شف هلیزهرمسک كوو
 لا هتفا اصلا ( یجن قوص هیمال ام رستچر 0 ۷ اه فرحات ) ردکعد , 1هدیک رخ عم ماکت

 ماکت الف ع زور داو منز ) ردکعد فیض“. کر ) ردکعد ا ردر دص م ندا

 ندرل-صاخ یسیرب ندراه اشداب ( بیکرت لوصح ) ندندزورفاو ندندنز را اف
 ندرهشینبدلوا ی «!یدشودقارباندنراع نوک د3 هدنرب تاک اکش هل صٌعش هنر

sSےک مم هدک هدنا هک یدیدهاشدابریدروک ین:وا لیوکرب یدلک ھه  
 ر دف راهشداب یدید یسبر ندارزو لوی ٥ج نتجز قوص نع هیلوا یجز قوص

 رداح هدنوب ا هوا نعل لیلا هان ھن س هناح كايا بوڪ فطر لکد قبال

 (TES SR بلر ماعطزا یرضحام دشربخار ناتهد * لمدنلکلا شناو مارو

 رک دنتساوخ نکلو یدشن لزانردق ندب ناطاسدنلب تردق تفکو دیسوب تعدح نیمژودر

 رضحامر تادح و فرحا یرضح> ام ) لوعفم تاد ارار نافهد * دوش داب ناهد ردق

 ارس سس سس

 ( ردکعد )
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 ر دکعدرضح یذلار درس هلص بنا رک ذمذ رقم یعام لءف روح ( لوصوءے-اامارز )زر دکع د

 ردق)رد يمال تمدج نیمز )ردیا وءقم مدعم د )ردنا یر ضحام ماءطزا)

 نيد ) هب. ال هناطاسو ) هاج | هدنلب ( رد هس( :ههرا دعم هل لوکس كلادو ی كْاَو

 هلن را دهد کال دو كاق ردق ) هغاوا نامه دنس هناح كن دنک ك هاش دایردتراشار دادی ند هزه لاد

 (بیکرت لو صحم )ید ر ود نادتس دن سه یی ) یدزالواقطایدس) لزا )رد دنساتعم را ۰ ب

 رە > امر ندم اه ینددلوا ملامرپ رو بودا ليم EE كزا هاشداب یدلوارمخ هامه د

 یرا دقء دنلب كهاشداب )ىد دویدلبا سوب یعدخ نیمزو)یدلبا هنکو ا هاشداب بود ابار

 لناعه درک ر لر رسا نکیلو یدراک ناص هردو ی یدزرلوا لزا هلغلو ا نامه م هم 4 اخ

 تعلخ نادا دماب د درک لقثوا لژبع هکناشدمآ عوبطهوا نک نعسارتال» * هلوادنلب یرد

 ههاش دار (بیکر لو صع ) تفکیم و تفریم دنحیمدق تال»تاکر رد هکم د نش دیش و

 رل دنیا لقن هنر رمه اا ده لوا نامه یو یس د ےک یداکلوبتهو ع وبطم یسایوس روس كلا

 ک مدق هکر و دس ینزوا كه اب دار دم e یدلدعب تا بن سا کا هاشاب یسا را

 تاعتلاژ # کی مج تک ناطاس 2 # هو طو # یدرلرویسو ید ردیک قرا جاقر

 ۱ صاوص ق عی برج تدش هل اواو نوکسو هل را هصق كفاك و نش تک و ش* ینا ھه د یا رمس نا ع6۳

 ERA ندظعو ناره مجاما رارد دعا هنس وا ہاکی رح تلا یلیصاح كمرمک لگ اک دب رحتلاو

 بلاغ درفم یضام نن لعف هل صف كم فاک تشکن)رد هیمال تف.ضا هلاطاس )ردا لامعمسا

 ی کک دلیا رک ذاعاسرد هشحانعم كد و دهد :اصار درلفدارنم ند د رکو نتشک ار ز)ر دکءدیدلوا

 یک كم و د درک س بارش الثم )ر دلم ںی اتم ل اھا ہک ردن دن وب عود هسرولوا هلهجوت ره

 ی ہچ ) هعللا ۰۵ تامهطا نم هان طعحاف زن دنوی لامعتسا ی دم وه تروزمص سد

 یربخ کو یگ ی رح كئ ےس ا یھ صقان ردککاآ هلبصف كیرع فاک 6 ) تد>وفرحاب

 یلصاح ردءقاوهدر ھا دو رده ندزا هد رفع ءاز) قلعت دن هک تافل از

 ۵ درا نشا نکر دک « دتغاردر دصمندن ۱ لاتقا تاف)) توا 2 الب ردو اح دا هد و 1

 بیکرت یارس نا« ) هلصفرحاب )ژرد ة2: قل طم هدلابسااما)رار د هه بورو دنود
 راد 3 اڪ نع هدالبا مور ا رک یوا ق ود هتد طا رالا عی ارم کا ( رد ی ص

 نادت ردقم ظع كهاثدا ( (تدلوصح )رکناو تدح و فرج او )رد ه مال تفاضا هاغه د (

 کس
۰ 
 ت

 كیا بوک ف ضو كيک رر یدمر ونا ص2 مه یتعو یدلوا كسک اذن 1۶ : .هندتیهو تم

 ندءلوا قو تودا لر هوا ا فروْطر ید ( ندا تاعلا هنارس نام

 دنکذا شرر هد هک * دیمرناتف !ناةهد شوک ءالک * یدمر و ناصقن هت طاس ناش
 تفاضا ید اهالک شوک هدناصا )زد نم بیک هلن وکس کناه هشوک هال * یاطاسو نوح

 و هل لوکس كا تادا ) هلص قرح ۳ رد هیمال تقاضا هلاههد ( ردکعد یوا هالک ها

 ر عرش لوعفءباتفًایو)ربعص عج ار هپ هشوک ءالک هدنت یلعاف باغ درف«یضاملءفدیسر (

 دنکا ) ردعحار هراعهد ربع نیش سرس ) العافرحرب ) هکاوک هیاس ) لیاعت فرح هک)

 یسانیناطاس) ی ترم ےرہغ شرسر و هاس)ییرص لوءفءو ناطاس عاف باغ درة ىضام لذ

 ید شرا هاتفا هدفرورد# یواکر كل لبوک ( تدلوصح ) ریگنتفرحاوتدحو قرح

 ییصاحهاشداب ناشا یظعر یک لنس دا هشابارز ) یداوازرععو مرکم ناقه د ندا

 رولوا یبحاص قرشو ردق هللص تانع وتفآر ةا هنشاک كيآ ره ردلاثمابش نیطالس

 لامک دیاعیب تشک كولمزا و تا درفاو ی

 ردو جوانالوا هد یک رو بشا

 کالا دویتخت كفاقاب ارس

 ۶ ر هدم اء مر | ددم هلر 0 ید

 هدردق ییکدا نس هح كلل د

 صیصخت یطرط كحراش
 صرص# نکارداکد كد

 رولیش دلکا

 چ عن .طال
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 زا نو تیر اع مک یکی ریک تد نازا گررب ۶۱ تسه O ار امو یراد ؛نارکچ

 نوح لاع بت ره تر د دشا ن ناه دنوادخ دنابردق ق E تفک دوش هد کارو دشت تالو

 ×نيش ملا تانيا 5 ۵ دم مرام اش هک لزوم دوح وح هک ندولآ ینا دک ن

 قوخند-هلوا یل: 4 سس و ۵ یعل جفروق ی جد فوغ لوھ E فرح اب ی

 هکر د دردی“ لوه یادک هکم داتا لاوس ندنرال ندلا 9 ال وم 1 رو 3 3

 یدیدرد حاقولا هحولاوذاکا برع هک هیلوا هجتاملا ند هسک ک یکی دابا لاوس هکردادک لوڅ

 ار ؟ لدنك لوعقم اا ار) هل ك رط دعا ب رذعق او دو 9 ضاود هل صد رد: هبص ها رک )

 او ( ناب فرح هک) یسانات تب اکح و و لوا لوعهم
 هد است رفاو تن ت 3 وص طدار تر

 رو روک هثسام لوعفال یمع باغ درقم ۳ اصم لعق داغ ى ( یلوععم مد كتادو

 درفم عراضم لعف یراد ) ردکعد دح> ی لاما نارکب ۴ ) ناب 5 رح هک ) ردکعد
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 اعیچ حارشدر

 یعویرورسدر

 ی٣ در

( ۸ ) 
EEE EERE E RT gy 

 i 1 ! ید نچ روکا نیغاوو كا رکصندنکد د كغاو كع نا ید قواط یدیا لکد

 SF برعم یاب رد هک مدینش * ند ا یخ هداز کدو 15 هخواط .یدریب ب ورشو ول د

 ارت -3 ر کریو دوا ر#*قرع لاک ردااذا قتح (للاتدلرق) سرد وعر ay 3و و

a2هتد ۴ درد :یلوعر 0 لایخ یرردهت فوط»- هرصعدارو) دا ای ب یلوعر دلا خا لوعة م  

 ر هرمضو ند .الاعفا رد اغر کم در 2 یصام لعف لردا ) طرش تادااذ 8

 ES هدنتح كنوعرف م الكر و ذم ر) عاف عوف سما ظءآقر ۶ )یوم و بوصتمالع

 یدیشعوط نیل ول سصعء هد:سار دب ردد هک مد O لوص# ) ردیص دین ءر ۳

 کا یح)ی دیش وط هد اب یرورظوریکد ی ع! ( یلایخ ںوسنم هنوع رگ 5 و یدرد ورم حق ی“ (

 EE e) هکنا دح دمار یدک در 5۶ از شد داب هاک ان # هدک دشرپا قاواقرغ

 دءآرد یک )یدناوط ه:ذا رط ایکلی هاو او کر اک هرمصم هل ارورغ یک نوعرف ذة فر >

 ةر رک دزاسارک لود TE 3 * ردرلش«د هک هلب وش ردکع دیدناوط

 هم ال تفاضاهرتع-ءانو) هیناب لولم عبط) هاش هزار تا اص ء فرح اب٭* شک ق الدو جو
 لامع:سا ق لعفد اش E LS ردرداق و الاه E دک هج (

 هلا ا ءابحارمش عیج ) ردلد ییعا ها تقفاوم ەد ) ردکعد هی ر۶ وا رداد ر«

 زارو وف كننش هطرش ) لمأتف زالوا ییسانعم هلو لوک با اطخ نکیارلشمزاب

 د یدک لنقفاواریز ) رلتشاب وس نسرکق 2 ردیعسا کالب قدا 98 ه) ردږسا كل ی رلک دد

 یکی دال )رمسک فرحا یو )رول نالوا تالام هرکف یتدا ردقو یسانعع كنمالواقنال

 هیعوا هکعیط لولم تتسک ردکلام هنلکوک ( تب لوصحم ) ردتفاضا هناوعفم کال ءان ما
 ید ا حاصارز ) ردیرورض یساوا قفاو ل-صاح ) هبلوا قفاومیءب )

 هر ی E ره عطا هطرمش حز کت EY ایا عبطااب هسردنا تعفاوم

 یناتعارصم) ردقال سودا هکاب لکدق دال هناکاما ) ردهالزا ر و هب شک ندک هرم هم الثم )

 لات هلا لاق تف رک ندرک هد افیبداب فو دروآر اعد تسد# ر دعقا و هدلیات ماقعتبسن لو اع ارم:
 كعد یدرونکیراقوب)ردکعدیدردلاقدروآر )ازاح رد درمالاع د تسد)#* کال هل قاو کر اذاف#

 طرش تادااذا) یدلیاءورش نەی )یدلئاب هکلیا تفرکندرک) هبناهداف ییدابرف) ر دلکد

 رج فرح یك ی ) ردکعدرل طه یکمکنخ ندا ٤) رد ان عج یضام لء اویکر)

 فرش مالک ) رد هنسان»یتشک هلو کم الو ی <د كتاف تالف ) ردق دلا و« 9

 E وب و)ر دبا تلالداکانیکر شع لاح e وا ندنو هکردلصتم همالک فوذحر
O 8مال! فلا اداب ەاکانیالک و كش( ب و  aEاعد  

 ۹ یک هفناط لو شیدلشاب هدانرف رقم و ردکعد ید ردلاق لا نوګااعد هد یدردااق ن:

 صااخ ند نوك ا ههازلردااغدوغرمضت هه هد رک دش ده یکاما رردبا تاج 0

 e رلي راهظا ۳ N و 2 قب راد دک یب ۳ رام باک یرلکدلبا

 ۳ 1 ارجات 2 TD ا 5

 r ضرع تود اق ولب راز ردرد-صء ندخ اب ل دقت عرضل) هاب عرضت تد )

 هد مر کت قو ( هسا ماب هلص رح 99 هبعالاعد تقو) هلص تاداارو ) هاب جات د 9

 راربد طرا هک رع هک رد EET 5 یوو لردك كفء ك ا لوب ) فر ظفرحر د ) رد هیعال

 ا ى! ناز اتو E 8۳۰ رم ) 4 مک



) ۲۹۹۰ ( 

 -و ع م 0 ی راو هد او زا ۶ رضا ردم دال اهم تیز وا اد دا ارصع ) .دنانهنقمردلاق لا هیاعد هل ازابن
 نوگااعد هیادخد د هقنا فم نیح یت 9 « )رد هاد یا اعد هد توو ترورضرک دولت ایکدهریو

 ردودکفتاوقكلاهدتفو ناسحاومر اما نیسراید لا ص هلی اعد ندادخ یبصاح)نیسرردل اق لآ

 یلیصاح نیس رردصف هکغتاوق کلا یا هکاب) )نیس نغازوا ئالا نوع ااط ءا هنسرب هرلحاتع ¿ ی

 ققواعدن ساف كلا دخر اعد تقو)نوساوالوب ةم دن كاعد سب )نیس ر SIS ا و

 یتکمه شیوخ# نا را قحار ا ۴ رز دین اوساط > نسدهلواهرزوا اد لا

 | ردبطاعدرفم رهالعف ناسر) دیک فرح اب کت" فر حاب و تدحو فر >اب ) یتحار * ریکرب

 نشد وخ) دنساند كعریاردزدیسر لیصا رد هب دعت تادانوو فاا) ریکعدردشرا نیز و

 فرحا و) ردکعد كدا ردردص» ندناب لەت عتق) ر کید 2ا ەھ یدنک هل عدرواو

 (تد لوصحم)ردکع د هل اد خ | ب طا در۰ رعالعفریک و)دیک ات فرح ر )رک "فرحایو ت دحو

 لذ ځد كدنک هلبا لاح هدوسآ هلکللا لذ لام هیارقف نهد ردشراتحار هرلجاتع ندعسورز

 ا هکاوا ل 8 هل( ردعاادی زن و الب بادرت NE نعد هبا ذخ ااف هل یس نا بحاو

 رلزا ناب هکنوج هنر هکناد*رکر ززا یشخ و مسزا چاھار زا هاخ یاهک ناد *زالوا

 رد هثس اعم ندب امهدنوبدنام) 2 هلاخیدنک ینعبهناخ نرا)راذمزاب فلات, مهسا ےک نازاب هکناو

 توط هدهدیکرت هلا ضرف نعد توطرمک ) تدحو فرح یرابیشخ ) ردنراعم هعراضءارز

 یک رکر رد رسلاقورک ندنس وا یهدنوب نس هکلب (تبب لو صع )ر دل تسد ,دنسانع ملا ضر و

 توس دی نوا رقد ت میلا ر

 نیسالواعهتم هک هلبا فرص هنا ول تر خاو: ؟ و و تافل هادی هل ز دا E سا

 براقارصمرد هک دناهدروآ# راردا نت كنوفو توم كنس هک ر دکر و دعراناار ز هیلاق ه هنر و هک ات
 یطا هدورخو دندرد وا رع نهک یاهعاجو دندش رکن اوتوا لام تیق تشاد شو ورد
 دوخابناودوا ی ردرکی یرریالغو ناور یا دایر ناشیزا مد دار یکيهتفهنآرد مه دندیرب

 اقدصا) رد,ءمج كيرقاب رفاو ردیعج كاابرقا براقا) ردکعد رلذایا تباوردا .دروآ * ملک

 هد دشم هم ءازو ید لا هم ءاخ خر رد هاب تفاضا هشیورد) یک یبیداوایج كق دص

 یک یراکدید هنکر وک ھو هنناوبح مهقشوو باتسو روع“ رب د دنکوب كلاو ینوبقرکد هللا
 رد اغ عج یضاملف دادرب) ردیسنج هجالانوفوط هدر هم طا هد هل رسک كالاد یطایمد)

 تفص ناور) ردکعد یلقنالب ردییکر فصو نفرات كا اا ا و
 ردیکرت فصو رکب یرپ) تدحو فرح اب یالغ) رد ههبش»تفص هثسانعم نکو روب ردایداب

 تیاور(بیکرت لوصحم)ر دکع دیلی ند ړو د هم الغر د هه بدم تفص ناو د ) هن انعم ل زول یر

 نالواقرغهلدنک هدارد نعا) هلیس هد كنلام كنا یدیاراو یسانرقا ریو ددرصم هکر درل-أبا

 ردتف راو مایا دنرب هل دس یلوا كلا قب , راسابل یکساو رل داوا نع هل مغ ندلام

EEEهغرول رب مدروک سار نر هتفه یییدلوا قرغ لواء ھ رل د: یط |  

 RE مديد همو د ر 3 توابلو5ر یر هند در راوهدنرزواكنا

 هد ه)رارید هد هاوردن هلو ترسح تاداهلبا هیاصاءاهو یخ كواو هو# دنوچو هلق ناي

 هلص فرحاب) یدیلک هیابند هن نعي یدینود باغ درفم تزاکح لەف یدیدرک و) ورکزاب) یلوا
 (تس لوصحم) رد هنسان» موقو مهحدوب) ردکعد هنساراو هنس هتروا هلق هږمال هلسق نارم)

 یلصاح)دنسارایمابرقاویس هلبقیدیلک هباندبواوا یس یدینودورک ترهرکاهک فرح

 یدو زس ثار هدر * دسلبا طالتخایک هدقب اس هل یدنوییو یس هل بواوب تایح رارکت

 یی در

 یرورسو لیعدیسنادر

 یعشدر



 یرو مه در

 ییعدیسنیادر

)۲۰( 
 لیطفت ساری ) رد ذاا هناوعقم لردصم ثارم در # دنواشد ح 29 ار

 رد داعم دیلیصن نم هدرفءءاز) هلصتادارا)رد در لعافناتراو) ردکعد كل راک و قرتق

 اب رقا ر د هج مس دواشوخ) ردندنلبق عد اضا هنلعاف لر دصم دلو اشب وخ دل رم

 یدیلک هش یک روک ذم هد ره زیرا (تس لوصحم) ردلیس هد هرم ام دره همسه

 ردنداج لام یل ) ید رواوا كراك شمو قرتف ندنتوم كرامعح کالا ور یا ره مرا

 شتشنآ دو ام نایم هک یت حق رعم هشاس *ردڪ هر و ناج نامه كم ر و لام س

 هدو تقر هم ) دمال تفر هم هقاس ن نصل قیبس تب ر اه فرحا دز منکو و مد 2

 هيم ال ام نایم ) تفص طدار ف 0 لس یا اتشآ ی ریو عل رد اساء یا اتشآ

OE EZهد نم ارآ هک هلیدس قاانشآ شمک هل نالوا راوس هرژوا 21  

 د ۱۳ رک 2 نو ناک هدر مس ترپس ہنی ارو # تاب # و 5 یدیارا و

 ردهیناب یتفاضا هد رمدرس) دنس انعم یوخ سرخ رد یک ر فصو ترس كن * درو و

 E دا فطعاکا یدرهرمس) راد هره ا ان کک هدناصا ۳ ز ردکءد اد رس هل

 رد یک ر فصو تنم نوک) لبلء قرح رد 1 ا ا ا ابا فلاع هد

 ندن اب لاهتفا رارد سکنم هد رع هکر دک د هغش| یشاب هلرعط كنيم فاکو رکو

 شابا قاعاتسور نیید نوئلا ضد سب رروقوا هلص كلون یرلییاتسور مع رداعاف مس
 عج ردح وتفمو یب رع یناثو ) ردروس؟ءو یم لوا فاک درک درک ) رد هنسانعم تخلدب
 قرورمضنزوردنوحا یرورمضهبفاق هدف هلرعهرواوو یخ كناخ دروخت ) ردکعد یدلیا
 عج تک دب لوا ارز د میا لب وخوایا ی (تس لوص ) شابوساط+ نبید نوڪ ا

 ناح شون ننس درم كبت یا یدلوا سمیه ك هتشد لوا هکنو > یو ) یدع و یدلبا

 یهامتشادنآ نطب ص تاط داتفا مادرد یوق ء ھامارفب هطدا رص ٭ تیاکح # نوسلوا

 ء یھام) ص ے2 تاد !ارو) هیناب فب هصد ایص# تفر ودوبرردش س دزا مادودمآ بااغور

 ط.ضتفاط) زرد هکبش هد رف رک د دن ایه غآ هدیوب ماد هلص فرح رد ) هاب یو

 ع  ادنم یهاه) رد ةر لردصم ها لطیضو) ی ر
 0 6 ا قم ا لمفد و ر) هک ات یرحرد) یر

 )یدو | ی ط هکانا ط ضیا یدشود هد :عا قاب یینودو یرا یو )قد یوق كفیعص

 یالغ دن # دعطق * یدنک و ید اق ندن !ا یعاو یداک بااغ کا یهام یدم هدا طبض

OTR 3نالغوا هدنوب مالغ) رد هسا نهه نور هدول دش# . رب مالغو دمآ فا  

 ر دوا و عذم مد ەم درب م الغ قم هر | ی وج هبمال یوج بآ )ناب فرح هک )تدح و فرد بو )ر دکع د

 قعربا هرونک وص ندقمرا یتعی) هرونک نب وص قهرا هک یدنگ نالضوا (تبب لوصحم)
 یک ییدرونک یغا یعد) اقا دی هام ید روئوک ٣ ) یدت ۱: 1 3 لغو او) یدلک وص

 [ بد لو ص2 تورم زدن هدر ادو 9 هار# یدددآی هام رابره ماد#

 یل ) یدتاب :Ll یغاو A رکو یهام ید رالوا قلاب نعد )ید رروک قاب د نامز ره 3

 یدیص نین > I شام المو ددروخ a رکید ٭* یدرونک و یدباق ی

 اریه اموذوسیژ ورا م هک درک ناو هج نار رادر یاتفک نتشادهاکنی سلا وتو داتا تمادرد وا

 هدنتس ایم نیس> رج اھا ردرو هشم هل رم کک کللاد غب رد # دول هدنام یزور نا:عمخ

 یدیص نینح) لیلعت فرح )را ةا ب٩ رلب لب و ع) رد ردکعد اف. تب ریس ¥ ,ددلبا ص

 طاع د رفهیصامیا ل ەق قسد او ) لاح فرحوا 5 ۳ لص رب نیلجل و تادح و فرحا

 ل ل

) ۶ ( 



)۲۰۱( 
 بسعاو قزر هلا هیساصا ءا یزو راه ) لدم هدا ط.ط ندد ك- [:اظفح نتشاد ہاک ن )

 قاوا هنسانعم موب هلا مکن ۴ ) زاج اوا هنسات اعم بیصاو ریدر ) روس

 هکماد نت اینا تما یاوراب دال > رادایصیرغ ( بکر لوصح را

 یدالکد م ها ج هکر دکر ک ۱ تعا هجن رلدادرف یا یددوبد دلو ' كلام هنط,ضو یدشود

 شدااق وک ی رک یردهداب ردابو یدا شلاق . دص) کک ینید-اوا عدص) مب كيهامو

 یهامو درک: یهام هل > درد یزور یی دایص # نكح # یدا سما یلحاجد ندد یدیا

 یهام هلجدزانوطیءام.د لج ددایصرمسصا ( بیک ر لوصحم )* دربع ی لحایب

 یرلةلاب ندنسهکبشدایص هکرواواءاک ارز زالوا هدارف یهامزرساجاو نکیا اقم كنغافوح

 "هدر ایوتسد # تاکح * رواواصالخ نوغود هب وص هن ق وزلاط ی هر صع) و رکود هدارق

 نوچ تشاد هک یابرازهاپ هل نا دس تفک و تشذ کبورب یلدبحاص تشکبار یاب رازه
 تدحو فرحایو ) رد وءّعم مادر *# تع 3 تسد اوت یاو تعد ی زا دیسرارف شلجا

 لوء>«تادا ارو ) تدحوفرحاو ) كجو ی اره ) لسو فرح هربشو

 هل هزنا ینه دنس اعم ەز ردع ایر دت هلردتملعفر ردبوصأم هلأ ردص مناص“ )

 نترك دنوب تع ۳ =| رد ) یک ک هدنو ردلهع-- هدرا ماقهرەك | اھو زت

 یدلبا لقیناب رارهرب ۳ شاسک یغاناو لار ( بڪر لوصح ) رد هتسانعم

 3 هل ابا كي ید دراو طوک لا تر هل ناعس یدیشو یار ۶وا هنرزوا لد بحاصر

 صالخ ی > یدلوا ردا هج اق ند زقاناو ز رسلار یدشرا ییحا هکنوجیدنارا اوكلا

 هدو ى د ر لجاد دن * ناتس ناج نتد ېر دناوج * یوبو یدلو

 E یع 1۳ نارد ر فصو ناتسناج)) رد بنام ناتس ناعنگس شد ) رد هسانعهد را

 تقاضا هناود ) ىل وعقمو هیمال دص یاب و ( ىلعاق لجأ باغ درف۰ ع راضم لعق ددش)

 لد مع یاد لا هلک یە هشدررا نشد لا ناج ند درا هکنوح ( تد ن رص ع ) ا

 صالخ ند: د دک داکیقو كوا یلص اح نوا رداق دخاهدا مدارب هکاب وش رلغب نیغاا

 تعاسو توو هدول مد # 1 داش یاکناک # دسر ناپ رد هکمد نارد * ضالو

 لا هبضام نیط الس هیناب ینایک ناک ) دج درایرب یرب یاب )تةص طار فرح ہک )رد هنسانعم
 لمقتسم ید لسعد داشت ) رداراد نر دکسا یررخاو ورا یزالوا زرد ناینایک هنس

 ارز رد هس اهم ردصم دیدک )ردتراع ندن اکءا مدعهدنو ر دکعد لکد ق وال باغ درفم

 یاد اک ناک دشا را هلک هګ درا یر یر نعد هک هدم دلوا(تس لوص ۶ ) ردئرا 2« هعراضء

 E لک هوا یعالاو لا هلا زاب روژو شکن اک هکر دقنره نعل لک دن کج

 رلناو شا رواوا تق مهو یبامه یرلن اک لرلنا ارز ید-یا صیص هنایک یت اک زا اوا رداق
 مددار یهلبا # تیاکح*# شا وا ارگ د هد هر اوت ضب هک شک ارولوا شکن ایج

 یک ءس یا تها  یسک,رزصرب یرصع. بصو رزرد یزانبک سد نیکرب ر2 ییعلخو نی

 E فو باب هک تس سر یطح مفك وال ن اویح نر e) یاد نبا نا یەو وح

 نیو ) ردکید " ر” هرزوا یتزو لیع ني” ) لوءقم ت ادا ارو ندحو شا

 هد هیس نب ردکعد تآیبرع یزاب بسا ) ردهتس اتع نر ءا ارز ردکعد لانه

 لرودر روف وط ند ك یک راو لا یرا یرصم بص ) شود یبرع با ؟ یه
 عم یاد )ر دلع هد اران الارلرراص هنشابیاد وا و یراناو> هزات لرمصء هکر درب هحالا

 اا ید راردا ناشنینا هسابل هدامزلوا هکر دزارط دایع ندناب ل ہفا رد)وعفءیسا لعمینا

 ( س ) 99



 یرور-در

 ی دن

E, 

 ینالغوا جا هدنرابار م كلام لآالا ردک وتمو رو۶ هدنامزوباما هدنرل-ک رکو هدنززوموا
 دا یک یرلی ریو لفنرقو لبنسو لکو هدنلکش راهب ندکسبا یلص اح ردیا لابعتسا

 (بسیکرت لوصح ) شع زاب یزارط نیید رازکید هزوموا یکناهک رد هراب رپ ندب و س)
 یرصم بصقهدنخابو تآ برع هداتلاو تعلخ یلاهب رغآ هدنرزوا مد روک یهلبا رعهر
 مهعالو حب ناويت ناویحوب یزرطعو عم یادو: نیس رروک هج یدعس یا ید.داکب ا کر

 * راج یر ابهیاشدق * تیب * ردشازا: هلبوص نوتآ هک ردطخ نیک رجر مدد هدنرزوا
 ندناب هلعافم تباعرک ذم درف یطام لعف هاش) قيء فرح دق * روش ها دس ال

 اردت ردةلعتم هلءعف رج فرح ردکعد مدآ ی . 4 را ںی كنارو لواو یرو ) هلصفرحا)

 قلوا عوف رم ساق ال ) ردللعاف عوفیم اع۶) راجو ) رديح مد ربغد لوعع رورح

 هدنا ارز) یدلبا بص نوا كالا تلالد هساتفا ند ۳ نکیلهاکالد ندراج یہا

 هک رد راجو هلوا هلاک یک نلتد هک ردزاج هدواما ندنلعف ذا هللا تیلوع» ردپ وصنم

 "هلجو ادم رخوم راوخوربخ مدقم هلراوخ هل ) ندالگ ردلدبادسح و ) هلوا هر دقت ءا
 یهابا روک ذم ( تب لوصح)ررد هن زاوا ره هلی كله ءاخراو>) ردد ج تفص دعا

 ۱ هکر دن یعازوبیعا یداوا هاشم هء دا یییراج قیعع هرفت هاک و یدلبا رک هراچ هاک

 +× هعط# یدلواه اش EE ییراج لدنج یغاز ور لزا واری می ) احردحا اضیزاواریعص

 ییدا) هلص فرحا # ش ورب شونو راتسدو هءارد ر .# ناو ح ن ادام تق ناو یر ۲

 ۱ ردکعد رزرکب نددعام ردج - اغدرفم عراضع لعفدام) رده اعم ردصءتفک ) ناتا

 دنامیران GE ناوتیربدقت ر دراو رخ اتو ع دقت دع ارصم و اطخ سد ندنتسام

 ردک وتو روع4* هدنامزوب هک ردسابا یراک دد ناسایط هلب رسک كالاد هعارد) نا وحنا
 دادو ناس اط کم ناویحو ریرکب + یمدآهکز الوا كعد(تبلوصع )ردد اد هدنوبراتعد)

 | د حس ضهبی هر رکع نركب 4 هاس !اوردلکدناس !اهدتفیق <a یي ورب: لشو شفنو

 + و لاا یا رج ۳ ته ال هو ناوئا ھه زد د کی و سود: رګ هنر رکھ

 ردکع دنالودونزر ندد درک ر دمطاحتد رقم مما لف هل. عد لمع فاکدرک)دیکأت :فرحاب

 ۱ نالودونب کج هدنکلم ام نمی .دنک میناراوو باوا مچ (تدبلوصحم)هینای و رد 0
 راسو لال> یناق ن هب یریت ندنناق نی-زالوب ل الح ی جنس ASN هک هلا ص وک

 هاکباب هک * رم لایخ در ثب فعصتم ا ف EES ٭ ردمارح ا عح ا

 ضیفاو دض هکن دفعط رداعاو مسا ندناب لعفت فعضتم *دش دهاوخ فوض شدللب

 دش) رد هیناس یفاضا هدنلب)رد دارم هرم هدن وب هلم ءاهاکباب ) ناب فرح هک )ردلوق

 ا ۳ هعلدا لایخ ه-روا وا هدف عط رکا فد رش (تش لوصح) رد دنس اعم ردصم

 E RES یصنم یلاعویس هب یهدنلب كلا هک هغر ط لا > یلعاح

 ردق رش تی وا ر5 ناص هو فهط هنس بن سه تالش هلذاوا ف. ہہ یسا وی د الد

 نيچ” اا *دش دهاوخ یب رس یدو هد هکر بم ناک * دزود درز a نیعس هنات-ارر*

 ندندز ود)ر داغ درفء عراضم لعف دزود) رده اب هدرز محم) تبحاص«یفرحا ) هناج
 هد عسل لعاب هدانا یقمالع 0 ردک رام ندب زودو نخ -ود ار ,ز ردکعد ۵ ایم

 رک او( تد 17 رد هس اعم لوبءءو ززرع هدنول فد رش ) هاتم وب هنب شود دنزب

 هک هلا نظ هسرولوا كلام هباوئاو لاوءا ردقوب نحب ه-رانه+ هل رسکا نوتلا یکیشا شک

 زا 1:۱ مرکهو ززعم یدوهب هلرفاةوح كالءو لام نعد ردرمساوا زیرعو فب رش ید وها !

 ( تیاکح )



(er) 
 مه شد تسد ےس یوج یار زا IES مرش تک ار یا دک یدزد ٭ تیاکح #

 هپ دا رپ هک نيسه رمانوا یدید هب ییابدرب یرغوا رب ( بیکرت لوصحم ) * تفک کیم زار د
 زاردتسد * تب # یدید یاب د نیسردازوا 1 تفت ۳ کلا نوگا شک هجنرادقم

 ار دادند رکزا ردتسد یربدهنزا رد تسد * مینو یکنا د دنر هک هب * حس هح ك ی زا

 ۳2 رورسدر هتل یانعم نیددردیبیک رت فصوژ برد تپ یسینازار دو لوا لوم كاد ۴ یقه

 رواوای کر فصو هج ردعنوب هاب ش شود گژاردتسد رد رس ضءب شع لکد ۳

 | عج عر اضم لعف دنر ) ردنرابع ندایلق * یش هبح ) ردات تادا کف كمك ءا ی)

 نددصح قلا هده ردهم فاک كناد) ردکعد را هکر دنوحا ن نژو ترورمص دید باغ

 هکر دک مازولا عدوكم لا نوزوا لانوعا شک هبحر ( تس لوصع) لرد هب هصحر

 یی ها ندکلسک لا بودا قاب رغوا ییصاحكناد مرانا و نوجما شک كنادرپ را هسک
 5 ناچ شلیوسا اطخ نیید رد هنسانعم هدعب یبهدنوب ) رد یلوا قلاق خاص لا بودیا

 ناذفب یکنت تسدو خارف قلحزاو دوبهدمآ ناجم فا ره دزا هک دنک تراکحار ینز تشم
 ,لعدیسنادر یک ن 2 دوزاب توه ر کمان مراد ر 2 مزرع هک تس اوخ تز احاو درب ردب شد تباکش

 تالاز تم هکر دوب یلیصاكنو ردکعد یبورواق مور دیک ر فص و نز تده «* مزآ تکی

  قرطموردارس یی هنسدرب هدنلا لوصورولا هنن یطسوو هبایس نیفمرپ شابكلا عاص هکر دن

 ردق لوا هدنفوب هفلاطوب و ردبا لامها هنب رب قرطم یل خاص یلص اح ران وا یکی وا
 جاقر دف سش ماشهدننامز ملیصح ردشغودهرایخ یغامرپ ر ره كاباا عاص هکر ردبا نام

 یرلن و وید ردررفاسهیداراو یئراه رادقهر هدنفو كتنّصضعبو یداک ع بلاط یدنق رس
 تشع ردهلوا هن راود كماج هر ؟ص ندک د)رد رادتمر هدورجا كدتابا هنماچ كرم

 هوب ر یرلذوب هرکر و شما نامدا عونرب وب ندنرلنامدا عاونا رکم لکد ریبعت لباق هکر ایدروا
 ید د ےل ۵ هان وارادعمر قااقهنس ری طرب , یامزدر ہد حا ص م نیح قدراقح هرس هدناج

 یدلکهرزوا ی هيد نا« ۵یدرواتشمر هن زوتیعلوق كنا اوت ف عض لوا قار انب واورليدەلاق

 یداعلا اوو یدلوا هک كدابا فوخ راع بااط یمور جاقر زب یا كوک موکو

 راندا مست هلا زاب روز یتز تشم سب ) هجاک هنش اب یلتع رایدوا یب ورمضم لوا راب ۳

 ردترامع نددعاسم رغ نامز فلاح رهد ) لوعفم تاداارو) تد>وفرحا) راشانا ریش

 هدسر افو زرد هزاغو هد رعزمس هطعن قلح ) ردهلی وب هدحارف قاح )ردها تفاضا

 هنس انع»عساو ردکعد شکک هل رکو یعف لاف خارف هلععو ید كمع فاک را رد واک

 یناراطلا ردصءفرحا و) رددیک رر فصو كن تسد) ردعاک ندتعانق مدعو لکا ترک
 هیدن هن سک كن ات وید ك تسد ) ردتاک ندسالفا یلصاح هتساتعم دلا رقص رد کید

 . رد دو دنا ناف یر دقت هلص فقرحا ناغش ) راسما عبط كرا :ا وقوا هلفاضا بودا

 اج حارشدر

 رفس مرع) ناپفرح هک ) هثب ر تباکش شود تروش »هد هح ضعب) درردپ شیب تیاکش
 یرورسر ىلع ل ےس نادر ج تحاصءفقرحا)ر ردکعد هک هلواات ِ یی فرح جرکم) لیلعتفرحان) ردتفاضا هنلومشم لر دم

 | رک رحم او تدحوقرحاب و) ازا ګرد هیمال ماکن ماد رد تفاضا هناعافكر دص موزا توقف )

 عرا اضم لعق مرا) هلرشر طلس مزاحگرد لادارمرد یا لا فک ) هل صفرح اب)ردکعد ییکنادا

 ۱ یزتشهرب (تنکر  لوصحم )شود كم 2ے هد سا ضصءب ردکعد مرو" ک دا ردهدح و ملک

 ىد لوا رازرم و شهاصوا ندناح مین سر هلاح ندا رهد هکر ردا تب اک

 ندنااح هاسانا نعد یدتلنا هنت یاب ییاکش هارططا و هاو ندنهاراطلاو ندرغوب تاک



 ود مروتک هلا نکا دام هلیوزاب توقک هلوامردا تون هرفس هکیدلیدتزاجاو یدلبا تیاکش

 رد تیقوتقرحات * دشاس) ۱۳۳1 كود نتارب ,دوع * د اات تسیاضرهو لضف # تب # |
 موز را دبل رتسوکایو را دیمن روک هکعادام دین مه و لس( تا لوصح ) هنسانعم مادام

 رهاظ یسوق و زروق هشنا یدوعسب د ردعقاو هلن رط لی یناث عارصم هلن رط یدعتو

 ۱ اسکشم 4 وسدکو هلک اکو هفلز يح رولواهدانزیسوة و هلکمزا ارزررزا کسهو نوهعالوا

 تعا 5 یاپو نکرد رمزا لا ع لایخ رس هبیا تفگردب # * ردتف هلیر ابتعا یععوژرید

 ا تسد دیشوح ع هراح ی ا ویر EEE ناکزر هک شک تعالس نمادرد

 ردیطاخد رقم رها لەف شک )رد هلو هدنءالس ماد)ازاعرد مال تغاقىاب) هی لا لابخ)

 هدرر یک تنوع ) كايا یس نعي ) ردکعد كرد ندیشوک ) لیلءت فرح هک ) ندندیشک

 د ,بارطضا هدرار یک كوا ار هقم اف هدقل ن دیش وج ) ژدترابع ندید

 هل جارخا نسب راقبچ ندکشابلاح لایخ لغوایا یدید اےک ر لوصح ) ردئرابع
 ندتفسمو بارطضا بودا تعانق واک د ىل دلو ۰ نکگی عل كح دالس نماد قعانقیاپو

 هلذشاح یی لکد هلڈ شوک و یس تداعسو 3 ما کا اربزلوا هدازاو لس

 ردکلدا كرت یفشعو تارطضا هراحس د هیلوا تبانع ندعح بناح هکمادام نهرو تل

 ششوک * روز تاودن ماد تفر 3 داوتس ؟ # تب # راد ةمالوا روضحم؛ ںوداربص نعد

 ازا_ رد ۵ یه ال تاودنماد 9 رفتساوم دمخ ٹرک *روک یور ار هعسو تا ۳33

 لیهایشید هک رددا رم قتسارهدنوب هل وکس كس و ی كواو هع“ و ) رد هاب داف یب شش وک

 لک د هنسانعم یعا ) ردنرابع ندورا مدعروک هد ارز) رد هینایروک یوربا )رار کچ هنرلشاق
 ضرع هنساثعم وب لر وکح ارش ( نصر و هد افمکح قتسار هب وراهعالوا لیت كنورا ف عا

 کناتاود Au و (تبب لوصح ) رردیاذخا دن تاتو کا E e نادر وب

 یک ك کج سو هروک یوریااریز نمرو لاتاود E ها رداکد رداو دفع وط هل اروز

 امج حار در

 ے۔ےمال یفاضا لروک یورب

 هساوا كعد یعاروک بواوا

 هدهسارلوا تلارح ردقنره

 حراشیح زالواد- اف ییعع

 زه تب ومرسرهب رکا* تاب * هجا !وا باتعندهح باج یس هداعسو تلودرد هدناخق

 ردکعد یوالیق دیهالومرم. (فرظفرحار 4 * دشابدب تحوح دیاینراکب ره #٭ دشاردصود

 (تشلوصحم) ردزبهدصود هدالصا شلواریخ او مدفت نوا نزو ترور دصودریه)

 هنر اوح ندنکب دع رول كب

 جا طو تکنو ۸3 با EE نعد ) ناک هدو ازیه هسرولوا 2 زهزویکبا هدنحواتالیقرب رهر ؟ا عیاطال

 تڪ نورآودن :هروز دنک هح ا تان ۰# ایا دانه هنا وا هدعاسم هدءلاط : عل ( هلو  نیعارب يلع دیسیادر

 دنهروزسد) ردت تادادنارز ) ردکعد فدوز دنهروز ) * تع” یوزابک هب تم یوزاب یدورسو
 ردکعد یٰلءلاط س ۳ رد کر فصو تح نوراو ) شش ها اطخ نږد ردیسکرت فصو

 e دیمال نڪ 2 راز تك یوزان د تال قفاضالدنروز
 ن عارصم) کیا شا علاط ردکلام هو )رد رداق هد ا یلعلاط سک

 یوق وزا هجیاوا یوف علاط نعل ند وزا یو ردکب یس س وزاب علاط ارز ) رد ه هدیلعت ماقم

 رشد صینهس ېب بیرغ رانازاب یو-ام بودا نظ هد رحرب تیپ یکیاوب ای
 ندم ندينشو بيا ڪند دو و داوق تو رطاخ تک ا تراز ریش داوفردب یا ت ققک رتسد#

 یرورسو عدس یادر

 بيڪ مو ل ام د نمو بداو هاج لیصحو و ن الخ ترو هود رنو برف 2
 هیمال رفس دب اوف * دنا هنفک ته رط ناکل اس هک ن اح ناز اکزور تپ رجنو ناراب تفرعهو
 دناوف بذج ) ردکعد رطاخ رورس ردیتفاضا هثلعاو هود صمرط اح تخ ] وقت یقاق -ا)
 ندینشو بباغند د ) كالا لیصح داوف نعي )كچ را هاف ردتفاضا هلوعفم لردصم ۱

 ( بنارف )

 لک
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 نادلب ) ردهنل وعفم لردصم نادلب حرفت ) ردتف اضا هئاوععم لردصع هل. یسکیا ثسارغ

 یفاضا مر اس ) ردر دصء ندنا هلع اعم ترواع ( ردکعدرارهش ردرعج لداب 4. ص كاب

 هلام یک" ردم ا نع) هل ال دی دّس ردیعج کال نالخ) یپکحرلهباس ردد ودم

 ۳۳۳ تم رڪ 7 ۳4 رد هوم له رد ہضم ناوا تا رعهو)ر د هلع اف یفاضا

 ت.>ح اصم 4 اح ترواحم

 هللا محو رد دم الوم

 اک و
 رد>::۱یاید وو NE ام كاا یقذو یر دصوء ءان هد اوا ماللا لّدعم ارز اع” رد رد صم یادت
 دم 34 9

[iردیسایق فالخ یسلوا عج هلبونو فلا ناراک زور ) رد هنلوعفم یفاضا هناراکزور ) لم  
 بذجو ندنرو رس رطاخ رد-ةوچ یرا,دنافرفس ردب یا یدد رسد ( بیکر لوصح)

 لرات-ودو ندنربس ررهش ون دکتشیا زدصق بب ارغو ندکم روک لاوحا باگو ندادناوق
 ی ینآ راو ندنکآ هدانز بسکمو لامو ندناصحت بداو بصءو نده ۳
 کرد هاو ناک دان * دءطق * ردرلثعد یراکل اس ته رط ۹ کلوش ند: اس هر

 9 فرحاب ناک دب )لوس انعم م ادام تکو فروا وک دا ماخ یازک ره

 راو ) ردهنس انعم نهر هلبصف كلارو یرسک كم ف اکورک ) دیک ارج و8
 هدهاخو ناکد هک مادام ( تدلوصح )و اعد رفع ليقع ۳ د لوف یوشد ( تاطخ

 ناک د هک مادام ی جد نیس زا وا یمدا ه۶ ۲ ها یا 1 ھ نیس ديم هارلنا نعل نیس هدنهر

 و ٭ نيس زالوا ن ااو فک كل اخ رک ره ۱ ۶ بوءهبج ند هاخو

 ردنا) ردکعد تیک بطاح د رف معا لفور * یور .ناهجکزور نازا ش د * نک حرفت
 جرفت هداهجراو ٠ تب لوصح ) یدازا هک هدذاص ار۲) رد رظ تادا ا ك

 س یلاع راو بو-ةیچ ند واو ندن اکد یتعب نيس رديک ن دل اج هک لوا ن دلوک لوا هلبا
 زس یار تھک رد * لوا ند: دلوا عل نيس رد ک ها اع ندا مناع هک لوا ندنوک لواهلا

 اے یشاومس تازاب ابا هک فک د ذاب لوا تساسار هفناط جب نکیلو تسر اب قفکهکط# نب رپ فس فاش
 اس تا اس 9

 ردیلکد یرهش زور ره ۳ كاح ن ادرکاشو ز والد نار نا “و نام الغ تنکمو تحل دوو
 مداطال <

 ت ا ) هیمالرت رس 8 رد دوش عاد مع ید زا یماک حرف مدر ھو یاعع بش ره و

 یرور در
 اره .E 2: ) شود راس ف ها 13 رامس ص) ) ردکعد ب ولسا هلب کف

 ردرمخ تاداانو نيس ) هر ٠ هد هسا ضد ) ردتف صیصخ ِ تاداایو هلص تادا ار)

 یهاصعدو ) هیعب شزاب هلو ح ارش ضب ) شعد تسار هفلاط ج ) شلوا عف او

 روک ذم هڪ نالوا هدزکاب ی ود ا دارا هلص ءار هناوا كع: کشت اما

 ناشنو مانندار یکیدای افا هدناو رد ہت ےک ود عاف شازا ند: هوس قاحراش
 شە ردا ازفا !رصعقاو شعبا میفس هدازا هیس نالوا عقاوهدننب هکیدلوا مواءءسد ) قوب
 2 )اسال ۶تا س نم وات فنا رور ن ۵ هنلاد زوعا ( رولو !عفاوقوچ ی مارمعا هل وو

 تّفص طبار فرح 8 تدحو قرحا اکرزاب ) رد-هذاو نيت هنت ر لو | هد سا

 نام دل ) ردکء< دترد ھا ده ال تملدوحو ) یو ابا بجا ھە فرحان )

 نداوتعاایوذ یرلف داواعجج هللونو فلا ) فوطعماکا نارمنک و ) ردا وعفء مد كدراد

 ئ رورسمدر شعدرد مج كاک "یک نام ) بودیال-# ندربغ حا مش صب ) ردنومایراقداوا

 ییهشدر تارک ناک رکو ) یجب ال رمنک نایک ) شعد بول لک ند تارق هرکص)

 هک و بود کد تو ) یم هلوا یی رک نار هک زدوح فو راکت
 دارا ی ذ رح هک ر هئاوا نامالغ ) شلیا تاک نایشدرپ یلیح بودا لهج دانسا ند ری رنول
 ردوعک ا نشد روا ردیبیکرت فصو زوالد )شغا لکد لصاو a ا قح نیلا

(NY)سو  
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 نامالخ ءدن وب زردنآ لاتسا هدر هتسن ییدلبا لەت لکرک رد هتسانعم قامت هدلاعتسا اما
 نام الغو ) ده اب كياح ن درکاش ) هلی رط لار رشا شا وا مفاو تفص هنامنکو)

 عراصم ۷ یسنج e جد )رد دارم هم دخ د رک اش فوط عم ها رنک و )

 ی رهشب ) یلعاف ربع هدتح عجار هناکرزابو ) ی رال وعفم مد-قم روکذم ب اغ درم
 ه- رب مد ره ( ہد ویسا ضع ) رد هلب ول هدیه فک ) تدحو فرح او )فرط فرحاب (

 لعفت عت ) ردکع داند تم هعالاثد مع ) هلب وب هدیه اک جر e هظل ره

  نزوا تولساورسسبیا ید درد (بیکر :لوصح) دژ انوم ینو .دانردلعان مسان دخ

 0 زا تنکللو E هب هفاط شب امار دقوجی راد داف هس ل دادا ناي ن نس

 هد رهشر نوکر ه هلوا ید یرار اکتهدخ كياحو هلوا یر هراحو یربناوحزو الد هلدوجو
 هوکد معلم # دعطق * هلهداذ ندرت a3 | اند هده اکنارمسرپ هظخ رهو هد« ار دیک رهو

E TIردلعاف #٠ نخاس هاکیا وو دز هع> فار  

 و هنسانعم نغ ردکعد تاودلها یلصاح زارد !قالطا هتمعن بحاص ندناب لاعفا
 یعذالاد تشد ) فرظ فرح اهوکب ) شانا صاخ فرصت نیلبا دیق هلاک ینیع نوتوط

 یناثو ینا ربخ تسنو ) یسنات بب رغو ادم منع ) هنس انمءا هوا هلن وکس كنو

 ىل دقه مدسع» N هع ) ۵ 0 هلربخ لواو لوارمخ هع هل هرم یر

 ( تب لوصح ) ران اوتقم مدت قم كنخاس) ردکعد یر, تحاروقاع نەدر قجات هاکباوخ

 یدروق رداح یدراو هک هر ره ردلکد بیرغ هدا او هداواو هک نالوا غو مد

 E رد ااغصو روض > هسراو ره یلصاح یدلبا ادب یر روض>و قاشو

 * سر تسد تان ê ET نآو#ردکع درد هدا۶ هصو قود هسا هد: ره ادلها

 زدیعصتم ساند ك اردتساهدررب یک كن و واو# تخانشانو ت.درغ شد ا موب ودازرد

 تءسوو تردقندندیسر رد کر فصوسرتسد) هناس ناهج دارم ) ناب فرحهک )
 هل تعلو دارا لع دیساما رک هلفطعواو هد رل هیس نات اک مج مووداز ) هتسانع»

 راسو ردیع> نم ردی« یف طا ب ا هک رد مایا ضر هل یسارب ج هو رل-لبا دارازسواو

 ماا ل ها رو ییعم الە: م هدازاما را عد رده اک رارقو نیم مول هدرلتفا

 ردقوب قلالد هبانمو هدر یرغ ندنوب كدازاما ردرمفت فطع موب و دازوک رل-,دید

 ردیک رو گکذم لاڪ كچ ( تب لوصح ) ددکع E ترا هللا د-:< ۱ لاو

 رداقمو نم احردقول ییهسووترد درر اللا هتد | مناهج هک كنه يک لوااما

 لوهح و برغ ع هدا گلو هدنر هش یدک یت جەل هدر ىِ دیو-و دغفوط کت دی 2ک

 تودو نرمش قطع هک یلاع مود د * زاکا ییناشاو مانو زاب £a ۲ یا ییصاح رد مک مو

 كنهفناط شب مود# دیک ما گاو داغ مادقا شام دم دورهکاحر ه تغالبدامو تحاصف

 نععن قببس تبح ۳1 یفرحاب ) نا فرح هک ) تدحو فرحاب یلاع ۳ ی
 هل دی دث كواو ت> اصف تو ) ملک" ین جعل هنس نهم قطا رد ی رد صم هناب نرشق عام 3

 م دعم لا )م ادا د ی مادقا ( هلص فرحا ش اه دک 3 ردهل و هدتفال, نام ) هیهال

 تغالبو هلبتوق تحاصفو یک د نرش هک ردناعر یسبع کیا ( بیکو لوص ) ردیاو فم

 مد صدوجو # دعطو# راز مارک اکو ررفو 1 مادقا هتمد>خ ردد دک یک هر ره هايس 4 اعرمس

 هتهال اناد ماده دوحو * دنناد شا TEN AN 4 ك ماز اد

 كا طالط) ردنوگ ا نزو ترورمط دیدشا هدار ردرا دمءال تس الط رو للخ* اترد دنا و ۱

 ( هلرسک )



CE 

 هب . هر ه هک و بک ینوتلا زدلا یدوجو كناناد مد نه ) تس لوصح ( هب الط رز هک ردزااجو

 ا مرکمو ژ ززرعم هدر ره هک ها نوت "لا فاصو صااخ نعد د زرواس ف قو ردق هس ردیک

 EEL سلم! ش 3 دنرغراددرد هک *دناماو رو شبا دز * ر درمتع» نیلا داع لها

 او هش) هل ص فرحا )رد هیاس یواتصا فلاح هام هدازر اکا ردت ر فصو هداز رز

 هاشدایر هد دیضام زا هک هلوا مولعم) ند :ظةلاور هل طفل هشرد.ک رم هدنلصااما ردظةلر

 ۱ ید ہک نودرو هنر ها یب هاو هنسرب ن نوتلا یئوتلا بود ابری یهاش س

 ES ندنلطك كس کر هدنامزوب تح > شاراردبا ارشوعب بودیا هلماعم هلکنا قاخ هدننئطاس کو

 رد هنسانعهز ر اجاورو رده ندهاش هش سد) ر دردن رو نوک o هسا وا ییلیارصت

 كحارش سراب د داور هشهنونلا و ها ندنوک لوانوهک ودروک راج ی هبضقرو ذمهاشداب لوا

 نا رفع راضملعفدنام)ر دنا وا عطا یدیق هک نوسعلوا تاغتلا هلاوقا ناشدرپ ع اونا هدنوب

 فرظفرحرد) تفصطب ار فرح هک )راب هلبااطخرلذ د ند نت ام) ردکعد كءزکب ندندام
 ا تا e لیقتسم ىت لعف دنن اتد ) ردعج ار هاو رهش ربعط نیش ) هاب بب رغ راد)

 هکر زکب هیآو رهش .دازر کا لعاج) (تدلوص# )را بارا تعا ییصاح ردکمد زالا نوناص
 نالدبحاص E TS ويس * رازالا 2 *هدراد یرمغ ندنورفكهاشداپ لوایآ

 4 لاج ج ی دادا 2و رک شامدخو دانش تعت کار رگ ود ک لیموا تط)اسک اڪ

۰ ۱ 

 مرج حار در

 SL شب مويس # هتسا یاهردد,لک و تساهتس> یاهاد مھر از یورلام "یرایسزا

 طدار فرحهک )تدحو فرحاو) هنانع» لز ول لزوک رد. و فصو ور وخ) یسعجوا

 هل ابر مک اما )ر دییکر ف صو هوا هلا نوکس لد بحاص) هیمال نالد بحاص نورد)تفص

 هلص فرحاب) رز دمعج تا نونو فااو) رو: ووا هل ه> و یکیا راہ 51 كوب یلصاح) رد هم ال

 طالت + ۱)رولواظءلتو زولیزاب لوطم هرزوا م < تولسا و ردر دصء ندا 45ا ا7

 یع رسصرغ ت طا اجو ) یی رص لو عقم E تفاضإ هوا) ردقعسرب 3 هطااعو

 3 ER ES لوصح)ردنورد هک ردادتمربخ هبلعف"هلجو

 یتمذح و ررلکا تولع ییبحاصءینع د ین ورد ا لرم هط التخ | هلکنااو .A :طالتخاكنای ورد

 هدلام وات 9 لاو قجازا هلت 2F لرد صءمءا لاج یک دلا ) ردرلنعد رز وا وا هک وا تا ا۴

 ردي« ه ےرللکوک هت خاب ز یورارزر دکن دنغوافوح كالام ینا زا لاج ییصاح) هنیعب رد هلل وب هل |

 ردفا هلحفا ارزرلش ا: ۱! طخ راند | ص ےک هنسهرسک بر ءفاک ید کیحاتف. روشولاو

 ده اش )# شدوخ ردامورد شرهش دنن آر رو# دن تمرحو تدرعدور هک ام آ دهاش# همطق#

 رددیتمهدننآر هدا عم ر نیش شره )رده ندرکاورو) رد هنسان مه دوب درب یک كلوب
 ی" در یارکاو رروک تعرحو تزرع ردك هک هرب رھ نعل ر دیک هک هر لوا بو (تس لوصح)

 گرورس-و ی عدیس نادر رداقااناوقلانااکا دسرو ول وا مک یصاح) هدررروس هد هار ھهق ندنرلنایساناو یماتاكدنک

 ۴۳ و فو هلم ءار * شاب ےب ییوتردقزا ت DE مدد قحا صقار ارد سواط

 ارز ید و ند د زد دارم تیب راک یک کا هل دات ر ظ هار دیس نادر 336 یا 1 ۱ ۱ E ل لار

 ترورضرلندادق هلاد دشا نسار لر رولب سکره ینوو) زانوق داقروئوة كلب هةحاصم

 قاروا)شعارزالوا رظان هندناج نعم رانازابر هن ررد) شعرالکد كالام هعیطنزوو د نو ګان زو

 لوط«هرزوا م بولسا یک یسات تات مما تا ازم ) رد هج كنه *فح ا صم ه.ء ال قحا صم

 هل رءءا شد )شایا تلقغ ند | راتعا ںاط> ربط سد ) روتلواظاتیکر الوطمو رول زاب
 ا

 رور دز



 یی“ در

 ییعدیس نادر

 امج حارس در اوج | د

 یرورسو یلعدیسیا در

 بلط»

 شزابناب رطهدا ز ىلع ديس

 هغي دزاب هلل ول یرورمسو

 هیوک اعدو شان ضارتعا

 یدلک دنسبازهدانزیشپزابوب
 دعم دنح ورش ددوتم يا
 نہ.

 عیج هةیهحا ین مدرو ۲ مدلوا

 هرزو !ابكنار هدنح ورش

 هدننکیلمدلوب هک دعن

 لج هنرالفوهسیناطخ وب

 تف كلج یال مرد |

 لعفد+ اع اولص هدلوسر

 لس یغیدر ور دسیضاع
 یک كرات :وبالاو یک کیدلبا

 هدصداطخ هل و ندرلید دا

 ۸۶ يء ند. رو صدا ورواوا هل. -ة رطب صا ی طارت عا كطرنع» سدرد:فزا 1و انراس»

)۳۰۸( 

 اندام هک  مدروک هدنساراقاروا راقد کاب س واط) تن لوص+ ) رد هنسانعءهدابز

 هرزوا یرلفرو كراتعم سد ) ردرلفیوق هنسارایناروا لرلوحصم نکلبسواط رل الغوا

 ندک رد كنس ىيا موو ىلا مو هبنرموب مدید كج روک )شم هرو ۲ یا نیبد مدروک شیدا: سواط

 هک سکر هک شوماخ تک *رداکد ثقن ال كس ماهمزرعم و م هر

 لوا مسیا بطاح درفم مما لءفشوماخ * شیب شدنرادتسد دهن یاباگره* دراد یاج

 شش ) ردیقم هشدب هدانعم ری نیش شدن 1 ریکتتفرحاب یاجج ) لیلعت فرح هک ) ردکعد

 هلل و أت هحبرکا را عزاب ا ہرا هیس ےک هل ابرلنازاب دنرادب هلو هر دنرادن ) هدر دقت

 لوا مسا ید د دید هل ول نت هسواطر رروس جش ترضح ( تبلوصح )ردذب اف کمر وم

 در هسع ینا نع رام وطلا هنکوا ردك نع رو قانا هک 4 هرترهارویلاج هک كیک ی

 ےن * ردءااط ن ره د بح اص ارز رار د ماح یر E ھ هکلب « ابا میم

 ٩ دو یربیوزارد رک تدان هشالدنا# دو یرمادوتعفاو رس

 رگ عبر دن دنءاسقا جره رګ هدوب یبا ھنر د رح نیعمیرح كيعابر هک ب لاحراشهزاب وب د یعابر
 رد هتسانهرا ریبهدنولیر )رد ص٥ فرحا یرلد) رب دتف ردم ر 3 هثب رگ یارو رد : زحاعراضم

 هلو لیاقو نر هلوا لزوک ا ها و تسلوصح )

 مناجهدنزرف یک كنا همی ۳ ؟ر ھار رز هسرولوارا ربب ندنایمابابرک اردق وب مغ

 یرعوا# دو یر شمس سک همهار متیرد# شایع نایمرد شفدصوک تسرهوک وا*ر دلغوا

 ندندیوکر د.ط اد رفع معا لءفوک ) یربخر هو و) رد ادّیمو ر دوج ارهرس هد وناس تب

 یهن لف شابم ) هلیقب رط هشت ردیساباب دار ندف دص ) یدلب وساط+ راد ندنتفک
 ےب هدنانا اما هلوا رکلاب هدفدصر هکر رد هیوجا لوش مرد ) ردکعد هلوا بطاح درفم

 رسد لوا ag ) هنایلوایرظن و هناباوایساناهدلاویحو رر د هلا يلوا یس باب

 سکر هد دار لر رک رداد زک واطم قدص ندب نوساوا هدارا یقدصل وس 7

 رروس ومص هک بت | کلا رسا هليا یرملد E جه ینعب رد مشماو رولوا یزمشم

 ره ییااررد )
 مراهچ * مرد ی.اروا هکنزور نا دشاب یا 2 ری نراش نآ ها

 نامد رعلد تلیطف نا تایسوب سددراد زاب ناریطزا عمو نابرجزا بآ هک یزاوا شوخ
 شوخ ) کا هفناط شب یه د رد مراهج * داغ تبغروا تمدانع ییعءبابراو دنک دص

 ند ص یرج ردردصءنارج ) تفصطبارفرح هک ) تدحو فرحابو ) ییکر فصو زاوا
 كن اب برم ند رم طوراسط ردردصخ هدناریط) هنسانءم قوا ندتسداب صان ك: اب فرط نعل

 تاسو ) تبحاصع فرحاب رواواعنام عب روةیلآدرادزاب ) ردکعدقچوا ندنسا فوجا
 رد هدزوا مچ بولما لیوطت ییانهلوا نی هربغ یعب هلیداوا هرمغ هاکناهک رده لوش

 لوالوعءندنکو ) هیءالنامدم لد ) رد یک روک ذه هناوژ رد هغلفتراهدتفر ءم تایضف )

 هلصفرحاب ) ر دهیمال قفاضا هیانعم ( هنسانعم نا گکا رد وج كبر بارا ) یسیاندیصو )

 رد هیمال تفاضاهب وا)رد هنسانعم تسحاصم یعیر دکعد تالعدنردردصمندناب هلعاع«تمداتم )

 لس وخ رب یم ج درو د(بیکر لو ص)یبرمهربسغتمدانعو )ییرص لوءهم نداء ت.غر)

 یکی زاوا ٠ اللا هيلع ربة دوادنربضح هیلب اع م ندءج ا یشوقو ندای وص هکردزاوا

 ت ر ا احا صم كنا هم تابراو ردیاراکش : یلکوک كەل - هلبببسو یس هل. سو هب تال صد ول سد

 كي و دیس مع ۴# نتاشلا ش >یدذلاذنم * یاغالا ن نح ىلا ی * تب # لارزتسوک

 یک ردژناجو اد تيم ع وذ مار د ةو رد ھم ال تفاضا لا ےاک ھه یار د هنسائعه ی یاوق و کک

 ) یعاع* (

۲:۹ 
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 زاوا قلعتم هردق رج فرح سد) ردکدكملکد دو ثّجْشیا هلوا هنسانعم ییافصا ویع اس
 ا دنا مج یاغا) ردتفاضا هدو ص وە كتفصتفاضا هب یتاغا )رد دم تفصنس>ح ۱

 عود هال ماه غتسا مسانم ) شاوس هلعر یدک نیید ردانغ عج هنعا| سا )رد هنعانع۰

 دردم یطام لعف هلي سج ) لوصوم مسا یذلا) یرم> عوف مع ال -تراشا سا اد ) ادم

 یدلاو كن ذلاردیس هلص قو لع ندارعا هیلعف لج یک سم ردکعد یدشیابباغرت ذم

 عج فلاش هک رار د هزاس یال یکبا ردانثم عج یتاشا ) رداذ تفص عوف مالح هلرس هلص

 ردنوګا نزو ترورضاد نوکسو ردیلوعفع كل سج اشم )رارید هزاس یللت چوا هک ردالثم

 لزوک لب *ینعٍ رد دیقم هزاوا لزوک مافصاو عاعس غ د وخابور د هرانغ لزوک موق غ (تدبلوسحم)

 لزرک هکردو دوصقم رابتعا هناکا نع راج زاس یللت یکیا هک هسوک لوش رده رد هزاوآ
 زاس یللت كص وصلا ىلع لک دهزاس رد هنوص ج ۲ صاح ردا حجر هزاس یزاوا

 شمال یدا رم ندتب سد ردنوص نسح دا یھ دد: كیا عارمصم ردعارح لرلکهد

 دنا مرزاوا # حوبص تسم نا رح شوگب * نزحو مر زاوا دشاب شوخ هج * هعطق #
 فا. )یحاصمهداب فرح ) قاوق شوک) هلص فرحاب) ردهتسانع» كزانو ههنانرح)

 حویص) دعال هحویصو ( هاب تداض اےک 9 هرمال ناق رح سوک ) ردعج تادانونو

 هرزواینزولوعف یلصاحرررد هنسکع قوبغ هکت رار د هک معآ بارشهدنتفو حا.ص ردردص»
 (تب لرصح) شایوع فل نیید ردیعما كيارش نلجماهداتفو حابصحوبص )ردراردصء

 هبوخ یور نآ * مور تو ناو تسسغ ظح نایک * شود زازا 9 ۱

 تبوخیور ارزرد_کیزاوا بوخ ندب وخیور) ( تسلوصح ) هوخزاوا ناو ) ردراشا

 جو هوخ یور وخ زاوا حد ترضح یلصاح رد ورتوف بوخ ژاواو ] زد ۳ |
 یوزر تاات دک لصاح قافهک ووا یعسدهک یرو هند مب ٭ دفام هيف نکیل ردا |

 كنهفناطروک ذمه مج: × دنا هتفک ناد هد رخ هکنانچ دوشن هتخر نان رهبزا
 هاست لردتسن تادا هلرعف واورو )ردکعد تعنص هلرسک كيم ءاهثس ) یسکشپ

 هک ) تدحو فرحابو ) تعنص لها عب ردکعد ییتءنص لاح لک یلعالباواو ردیلاق هتوا
 ا افك ) ردبتفاضا هنلعاف كردصو زا يس ) تبحاصمف رحاب ) تفص طار فرج

 شاکود دوڈذ هتخر )ردهلب وب هدنان رهب ) هيءال یور بآ ) لسیلعت فرحات ) تدحو فرخ
 لصاح فا فکر وزا یس هکر دتعنص لهار یسصشب ( بیکرت لوصح ) هیلکود نعد هیلوا

 الفع کاب وش هیاوا جاتح هب هی دکو هر یصاح هلکود ییوصزوب نو میکات هلیا
 فرح اب * زود هت درب تڏو قع” * شاوخ رهزا دور یبرغد رک * هعط * ردرلدعد

 فصو زود هب ) رردهبهع هاب ) ردصم فرحات یک تدحوفرحا یبرغ ) هلص

 ردکعد ییکید £4 هلس> تفا ردلعاف هل. ط عزا لدربنو لدور كد دزود ر و

 یدنک هتب رغراد ینحد هس ردیک هکلس رفرکا( تد لوصح )رار دهب ی سا ہرے تا اھا

 لها كلا نکیا تنص ینرجر_ کالرص- | قعبزود هند رکج نمد زلنا تثحمو تدشندنر مش
 ٭ زور من کلم دبسخ نس رک * تکلعزا دنف یا رک رو * روک لعتص لوا هسراو همرره
 قلبارخ ردصء فرحا یار ) هلصفرحاب ) یدئاواناسی ررکم هک ردففحم ندرکاو رو
 دل.عطو حف كل هره رددنفا لیصا ردُراجمطورسک هداف دتف ) تالش ینعب رد رو*۶ لباقم
 تکلعزا ( <a اور رل مس هلعص ورم سک اف قفل وافذح هری رواک ندتفاونداتفایردصم

apm7 و سس سس - تست سن شش ضخ سس نی سم  

 یسک ج هنغا

 هل فيو یدید سن كابو



 زور 2 فکر ردد ماعا صم

 اردردعاک داند فصت

 هدقد راو هاوتعادح سع#

 حطدینرادعم اند فص

 زور سا رولوا سا

 روآوا دی ال تقاضا هلهجووب

 دتس

 یک د)

) 

 ی كفاک : نھ یک کهدنوب یسی دن زر ردا دس هله>و یکیا ظفاو هنسرک ) ردءلعتم هدف

 ۹9 كادسو یرسک كنارو یم كفاک یسی ر و هبرسسک كتو كو س كارو

 روبواو رونا باغ درف» ع راض » ل امد هل کناو یو س لثسو و كناخ دنسخ )

 رد هیمال یفاضا هزور من) هلی رط عزانت 7 ردیلعاف لدتفو دمخ كالم ندندییسخ ردکعد

 یرورمط قلوا هیفاق هزود هند صیصخ هزور ےن کلم ردیعسا كرهشرپ هدناتسکرت زورمن)
 یدک SES اما مولعم یلاح زود هنن (تد لوصح)ردر گال مره هداذع» روك ذعالاو ردنوګا

 یعنصو لاکر هدنلا هد هده اش داب زور ع هس سس ود هدانآ تارخر ندتنطاعو تکام

 ردن رف ندیم ی دتک ندهلبارخ دارم هدنوب رولاقجا نعد روتا چا هجربد ینیدلوا

 روتانجا س ۲3 ۳ هج رب دقت ددل یییدلوا ی هرمخ ذ یک لو هوم هدداآ نارخ هدتععح الاو

 مدر 5 ناب 7 اه:فص نینح * لک دمزال قاوا هلل ون هد-:هیف> الاو ردل هر دارم یلصاح

 لاه تسا هره! ی هلج نزا a ساع بیط هيعادوتس رطاخ تج بجو ر هسرد

 هک ) رقص نیلح و اه:فص نینح * دون شلاشاو مان س ؟ رکیدو دور ناهجرد لطاب

 ردکع د رطاخ تیعج بس ردرادیعالرطاخ تیعج بجوء) نا فرح ابو) تفص طبار فرح
 تفاضا هشرعو) ردبتق اضا هلوعع» کالعاو مسا ف اضا هبیط) ردکعد ثعاب هیعاد)

 هاب لطاب لای ۔>) تیحاصم ف ر>اب) ردکعد بیصن ی هرهب یی)رد هند وصوم كل دعص

 نییدو رک ید یساعم ردکعد یخ د رکید ) اب د ناهج ) هنس اتعاب رد هلص فرحرد)
 رفس مدلبا ن ا E (تیک ۳ ا رکا ند ورک یزوس

 ِ دم نعل ندهلج وب هک هتک لوااما ردثعاب هکلرد كيكو وکو ردریس ه رطاخ تبعج

 رک هدست مهوو لایخ ل لطاب هلاهح تحایس لوا بیصایب ندنسرج بوبالوا دا

 سگ CES ارز زاء ود دیک یتشیداوا من نعإ رتسدا ینادنو مان هسوک جدو

 ۴# تساخ روا نیک یک در 1 هک نآر ھه #* هعط3 # 1۳ ۹ قلا رح ندا ۳ رداکد

 هبیک) ردکءد سود ندندید رک ردردص» مسا شدر ۲ # اک یرهر شن رر

 هلض فرح اب )ردکعد نا-هج هلبا هیلصا ءابو دلب رسک هم فاک یک) رد هیمال تفاضا

 یدعل اف تساخ رب ) ردهیمال تقاضا ه وا) ردکءد تو ادع هل رسک كب رع ۹۹-۳ نکو)

 یتفاضا هتص) رد هتسانعم سکعو فالخ هدنوب مغو) هلصفرحاب) یدابا دصق نمد
 ردفا زوغ الوق یزال ردکعد تعلی هلو ندن دیرپ را فصو زوغالوفربهر) رد همال

 KE لواره (تد لوصح)لعاف ماناو) یی رص رغرفلو )یی رص لوح كدنک ریهر)

 رومانایدلیادص بودا مایق هننوادعكنا ماع لاوحا بالقنا نع یربغتو لدكلاع

 تلالد هنفالخ كن دارم اکا ییعب ردا قازوغالوقاکا ها ۳ هنفالخ كت ص٠ كلا

 ۳ مادو 8 یو-با سدر, ی« هاصق *دید دهاوخت نابیشآ رکد 6 ۷

 ردکعد ید رکد ) ناب فرحابو تفص طب ار فرح هک ) ندحو فرحاو) ن نيج رک وک

 اذ ) ردرساوا ۱ نوک ینا رد سسم روک هنسانعم ندد دهاوخ) او 7 (

 رد هنس انعم یا هدنوان) ردهجار هرو یک نيغ) رارتسا فرح یدیک ات فرحاهیم) ادم

 رد هنس انهم قازوط هدو ماد) رد همال تفاضا ههناد) ردکعد بناج یوس) هلصفرحاب)

 ردرسل | ردقمو رسم كىر سه قدر تیغ رو ياد و (تیترل لوصحم)

 غیمادورالوا یحوآأب ینالبصاح رواوا راکش نەی ردلیا هندن اج مادو هناد ین یناعسآ یاضق
 هجرکا قزر دنا هتفک هک مک تذل اع هئوک هجارامکح لوق رد یا تفک سب# رولوا یراکش

ggg gggرسم ولت 7 ۳7 ۳لسک ان تکا ۳00 ۳  

 ( تسوسش )



( ۲۳۱۱ ) 

 لود ناو نا توکم هح رکا البو تنطر اد نا لوصح با ۳9
 ندع)علردیمج كس باسا) ردر دمالنآ لوصح بایسا) 4 صفرح اب * > او زارمحا نا

 یدد د دن اوج گئساباب را (بیکرت لوص) ردرا هیم ال نا لوئ باوا ( ردنرشامه دا رح

 كسکر ههدلزا ی ردموستمهج رک |قزر ردرل_ثع د هکک دنا تفلاخح هلهح و هنلوو كامکح

 ترشاس ل اوع ی ردطرش ترش ام هاب رل دس كن وص> کارا نکیلردشلوا نیعن قزر

 ردبحاو زارمحا ندا ایعاو باوا قلوا لخاد کا اما رد رد ھهج رکا هدالب ردا اضصتا

 از[ * دو و # ردن دفع نایصتهم را. و كن وب یلصاح کک ا لا کد وقت الو یاعت هلن لاق

 دن اتم هک هچرک اتکا ET تساعع طرش# دسر ناک ییدنح رکا قذر
 رلنزا را تعا هس ام هب ربخ ک یدنجو ) ط یش تادا رکا سپ ) ردظفل لے تس

 كشى و نایب هک هجرک اقزر (تب لوصحم) شوعو یرلفوقو نادنج هنفوب یک نادنچ
 ردسطرش كازعع نکيا رواوا لصاو رولک هن اویحره هنلا قزر نالوا ردعم یی روش ربا

 لجا یب سک هجرو * ردا اضتقا كلبا اجر ندایند لها زر لفع یعپ كنسا ندروبق
 بر هدف كنارو كيو م) رد هنا اعم ندرمهدنوپدد رع* اه درد ناهردو موت د رم دهاو

 هیعال اهردژا ناهد ) هنس انعمان رد هلص فرح رد ) ردیطا درفم یهن لعف ردکعد هک

 هنگ ېک یعلردرمس لوازم ۔لجا هسع ک رک هج اد (تیلوصح) زرد دا ء

 هک تروص ن رد * ههراوهرب قجالوا كاله نع هقک هن نغا اهردژا ,نس اما رلوا لجا

 تقفاطشدبنب زا هک منکر فس ہک تسنآ نص مکفا رد هکب نا ژرمشاب و عزب نامد لاب

 لف ییتیهو ییئوق هبن اج نامد لپ ) تاب کرج اش هلص فردای * مراد یاو یب
 ناب ژ هاب نانژریش) هلص فرح اب ) ردکعد مرداق هکلیا كنج مروشوروا اب و مرروا مز)

 شیپ زا) للعت فرحک ) ردکید شل هبطو نم هرکوک ردندنراننص کكتاناوبح یی
 ردهتسانعم داژ ی و تردق یی یاو ی )رد هو ءال ین اون یب تفاط)ورک ز روس یعتردکعد ,داب زندنوب

 هک كالاز تدعوب و روزو توفو تب م هک هدنر وصوب (بیک رتلوصح) ردصم ف رحاب و)
 هش اوص هاکنا اب و مرروا تڈ م اورپ اکا ۳ مدودوا ییدنک هد لتبیهو لئوق راو هد ۱

ETEهدتمروا هم لوا هح رکا مرداق هغاعشلو ط هکب هلکنا یی مروغارب دکل  

 دم # م هرو E e رد ون هکمدا ar 0 سد ردرهام

 فرحرد * تسوایاح قافآ ده دروخ م هجرکید * شب وخ ماءمو یاجزداتفر ددیح نوح

 ماتهو یاح ) رد هنسانعم یدلرا هدوب ردکعد یدشود هلیصو هلب رمسک كناف داتو) دیک ۳

 فارطا هدنو قافآ )ردکعد جد لا ارکید ) دمال تفاضا هد وخ ( یر سو فطع

 ندنم عمو ندٌنطو یدک یش ییعب را هکنوح ( تب لوصح ) هیمالوا یاج ) رد هسا عم

 رد: اکمو مام كلا لاع ف ارطاعیج ار زر مع هل ځد یدلرا بودا تفراغ» ینعب یدشود

 ٭ تس وا یارس دمآ بش هک اج رھ شی و رد * دور یعه یارم-ب یرکن اوت ره بش ٭

 هوارپ e غر رج ےک (تب لوص# ( تیلح و فرحا و ( هلص فرحاب یارسب

 نیمی یدلک هه هک. هدر زهر نمک شد و رد اما ردیک هن وا یدنک س ؟ ره ییعب ردیک

 یعل د رول اق روناب هدا هسرت ود ات یییدت :ک هک ا ر دارس كلا یدصد قاوک ارُف و

 دتش»ناوزو د عادوار ردپو تساوخ تو تكي نیا *نددار تبسف اکا مع عت
 یدلب وسی د هعطةروک ذموب (تبیکرت لوصحم) # ا ی هک شدن | دیشنفر ماکنهردو ۱

 نعد ید رلب وس هکر ل رت ڈرا هدّتف و كمك یدنک و یدلبا عادو هلع ااو یداید ثمهو ۰



۳ 

 روزبه * ماندتادن شک دور یناج# م اک دشا شنخهک ر رره # تا % یدروقوا سو

 ماکب ) تص طدار ف رج هک ) یدک اا یکرو هش نسا لره ردکعد لاک لها

 لخت درد عراضءلم دور ) تدحوفرحاو) هلم فرح اینا ) ردکید هجن دا رع ی“ در

 نزوترورسطرواواحو:ةمهدا دون ییفام رب اوك ارزرد ۳ كاک سس ۲ ) باغ د رو٥ ا

 فرحه ) شمروقوا هرژوا هدعاقفالخ ناوقوا هلذاک رسک سدرواوا هدنک اسالاو هعبالوا
 هدنریدقت شما 0 2 0 د او هووزبه رک نشو ) لیلعت یرخا و تفصطوار
 هیلوا دعاسم تلودو تخم اکا ینعب هیلوا هجدا رم ییاطوک زه لها ( تب لوص# )

 را دیشیاو زالکا اشو ما یلصاح رزالءاو ر هیلعب شیدا هکن وسنک هر رابو ردیک هرب

 دیس را اب # داد یاس لو مان هکنوسنک ابو دی ج یتاشنو منکر دو کس فالخر دوخایرد ہک هرب

 اها فرحات # تقریم ۵شب اهر دمای هک نسر وا تیالصزا كس هکبنآ رانکب

 هلص فرحا )ل صو قح وا رهذ 2 IE دیسر ) سا: »یا

 قاتقو اک ینعب تدشتبالص ) تفص طبار فرحهک ) تدحو فرح او هیمالباراک )
 لاح تاک> دءآ ی ) دیک فرحاهیمش )ردیجار دارو ردهيمال تّفاضصا هوا
 نوا هکر دب راک د د حرف هجر وس رف) هلصفرح اب)ردعجار هنآ هن یر شزاواو) رد.ضام

 # تیک  لوصحم) ردکع دیدزدکر دی صام لاح تباک> تدر ی« هه) زر ده را دعهر ,عدآكیکیا

 تدححو ندنندشو تدارک هیزاک كي و صرب ند هک دتشرا هوصریاتیدنک ن ناو تنه
 راقا كي هکتیدرالا وبیرلش اط ناک هی وا یی ید رواک هرزوا شاط شاط ندنن ارج د

 یه وا هغو الا انا نیکعن
 یدر دم که رب یراد لب ا یشورح > یني یدردیک هريل: هر یژاوآوردندننا شال اوص

 7 تاکغو رد كع ی بصا ارز
 *یدوبررد سراک زا كنساپساح وم نک * یدوبن ءاور ردینآ ع رم هکسا نکس # تاب #

 قاوالخاد تسد تادا هی هک نالوا عمیرخا هک هلو | مولعم) رد هنساتعمفوخ هد سران مس

 ارزلکددرطءامایکن یکم رشو نیکغو نیک ) راردا طیسوت هلهگفاکرب اکا هساوادا رم |[ ۶ نکا هلوا من یدا ره

 كن هدود-# فا ارز شایا وهس نيد ردنیک امغەد-الصا نیک عسا زسفاکر رد هدایع [0 +" راو تنعش سالا

 رکمر د)کحد میر 7

 ی اغ هظح ام لوا هد اکیس هکصو “الا لع EE کک اار باطل

 5 نکا ) ردک دروا اغ رم )نام فرح هک ) تدحو را رو نب نیکیهس قیاقد در

 o زامرکد 3: سا سا )اسد ت ادا نونواو) لا Zr تادارتنرتک) رد: ناف قداعحا

 4 دا وص جرو ةر( تلوصح ) هراکح ف رحان) ردّتعا دعصو ده هداریدور ) فک ۳

 تدشوندند الص كوص لوا ردیش وقوص هک كدروا نعل یدا لک د نیما هدنګ الدروا

 نامر ؟د یوم كحوک لا ی د هیلراپ وط وص هکادابه قدر دنا فو هکمز و هدنجا ندخابر <

 هلت الص و اا هدنرف دشاسط ېک هنوطاویک وصهر ة یی صاحیدررونک بوب اف ندنراک ی اط

 !a رفس تخر و هتسشن رعمرد ةهض ارش كبر ھك ددا ارامد رخ یهو ر کا 2 دا

 % ,E دل 5 یرا درک یراز هکنا دز E ان ناز دوب هتسب اطع تسدا رااوج

 ۱ نا فرح هک ) لوعفم تاداارارام د رح ) كولب رب هل دحو ءابو هلص كمى فاک یھورک (

 هح راف هک رار د هنغاوا نوتلا هلباار فیفختو هلو كف اق فارق ) نم یس تبحاصفرح اب)
 هدنرخ ا رردلکد e N ه۵ا ره ظ رداربهز هاکعد رز هزر

 هدنتعایماسرمءم) س اوس طاع نی.در دل دح وف رح هز« ۵ ) لسوت فرح هزم و تدح وفرحاب

 تاامسایپ کی را اف دک اندر ندو قلخ هک یبس د کی شکدهاک ازذک تل ر

> 

 ے

 رد دینا تفاضااطع تسد ) هرزوا یزو ناکم مسا رار درب ءم ەر ی راک د :ک لواو رد هرزوایزو

 ) كەڕو (



CAR) 

 هر جھک : یب) هاا ناز ) هر و هنر جاربعم هکیدیا لک د الام 4 هنس رب چ یا ىلا كەرو

 عرضت (E ) یداشاب ه> دم یالد نەر یدسحادوشکرب) یدلبا انئوامد
 نز کک 3 2 و ) زدم فرح ید ) ها

 هطارفر Ee ضا رقرب یارب ره هکیدروک ید رح لولبر هدک دشربا هرات ک كروص

 ی یدیا واود ىلا اطع كيز تش٥ ( وا اا باوا رفسو یدیاراڈم روتوا هدربعم هلترجا

 8 هکر داوا یدلشاب هكا انو ح دہ هح الم یدیالک د کام هب هنس  هکمر و هب یک ترجا

 تد # رلیدیدو رایدلنا تهنشو تجرح لیصاح رادان قاشا ای قارا یدلبا ناغفو

 یرور در

 زس نوتا رز ی #* "هل جان روز یر ادرزرو * روز سکرب نڪ هکیناوت رزیی *

 لسوت فرح هزه و باطخ رمضان ) ر دکعدنیبلکدر داق بطاعدرةم لقت نن ل ەق یتاوع)

 نیساکد جات هروز هساراو لرزامانیاکد رداق هکلناروژ دهد سنتر تد لوصح )

 ارز نیساک د جاتح هروزو لط هسیاراو كروز نکیل زالوا لصاح دارم هلبا روزو توق یلصاح
 بیکر لوصحم) ٭ تفکود درک رب هدنګوزا تو می ح الم* رولوا لصاح حاصممیج هلارز

 و هلي رط كم ۰ نه ینا یدیدو یدنود هلکل وک نع هل اهدنخ ندنآ ندنا تورم ییحالم

 »اب هد مع كيرز دشاب هج هد مم هدروز* اب ردزاروزپ تفر ناوت یرادنرز * تس * یددویدلبا

 قلب ارو قال-رب ی رک ههامک دو هلا کردا هدافا ف س انعمرادعم ی سرءاهو ) هرم ال هد هدروز

 یرادسع» یتوق مدا نو او یرادم یترحا ۳ نعل ردک٤د 5 دار هد هدنو ) ردکعد

 زال وا كك هلاروز ندا ردردقوب كالو و كج | هکن وج قعا ردقوب هللا (تس لوصح)

 یثرجا كءهدارپ عب رونک هلا كال مدارپ رریو «دناف هل هدنوبو رواوا هتیرادقم یروزیشک نوا
 ایردارزرد هلیرط دل اب ینیدرویابرد رولک ربع ما هلتوق نداب رداریز) ها یرادقم

 دمآرب مع لد هنعط نزا ار اوج * ربدتق هلواررپ یک یزاغوب را دکسا ےک رکم زالوا یراج

 یوشمناقما هدیشو هک هماج ندب رکا ک داد زاوآدوبهتفر شا ده کیس ما اوزا هک تساوخ

 هدتفا هنءط) ص: مت تازه زا اوج ) * دا درکژابار یتشک و درک معطحالم تست غرد
 ردکعد ۍداوا ضبتشو روض دمار مم ) ردع وط هر طاخ هدنواما ) ردقهروا هلا رن

 ردکعد كغود ردندیدرک یلصاردو دەت تادانونوفااارز ) ردکعد یدردنود داد رک )

 هک یدال د ی داوا E م یاکوک ندن س هثعطوب كح ال« كناوح E لوصحم)

 و سک ک رک هللاتفقوب ر ۲۱ هک یدرو زاوآ یدبا ش هل یک هلانیک ندحالم

 درارد# دنسوه "هدیدهمشدزودب*تی# یدردنودو اد ۳۳ طحالمردلکدغیرد

 كو ندندزودردج اه درفم عراضم لعف دزود ) ا یرحاپ # دش یهامو خرم عبط

 زرد هصرح ةع هل کف كنارو كش مرمس )رات ورم ED ند نتشود ردکعد

 هدناکش یعسرءاه هد: .سرافاما هللا هیاصا ءاه ندا ع هرزوا یئژو قرف رولک هرش قفص

 عراضءلءفدرا)دپ يک انفرحرد ) دمال دنشوه دد ) ردیلعاف ك دزودب لا هدوم ووا
 ییرصرغدشو) فوطءماکا یهامو ) یی رص لوعفم عمم ) عاف عع ) بنغ درم
 یب یهامو ع رم م طرد اروک یلصاحراغب ی هد رکید ن زو صز تك هسٍو لقاع( تد لوصع)

 ناوجتسدرک نادنچ * رواوا راتفرک فغاب هلن عبط یصاح هغازود نعل ر روتک هدنب

 د دک نل اضم و ااا دن دندنآ تم دیاد کا ا دید سرد ن اش :بهرک شب یرورم و ىلع دیسنادر هکدنآر دب تشک زا شرابتفوک والخ وود نک وج دوخباروا دسر حالم ناب رکو شیر

 ناوجتسد ) ردکیدک نامه یھ ) هک ردقلوارک نادنج * داف تحاسم قشک ترخابو

 ( س) )۲۹)



 یرورسدر

 یرورسدر

CENE) 
1 

 ردف وطعءنای رک) ردکعدلفصهدنو هل ر هک كنار شیر) هلص فرح اب) ردکءد یلا كناوج هیع ال
 دو )ر دکعدیالماروا )یر دیسر ( ادم EE ) رد هیءالیرلتفاصا ءح العو 3 هال ز

 یلیصا ردردصءندن اب د)عادم ااع) بلعتادای)ردکءد یدکحدشک هبیدنک هل فرح اب

 كط ۱ فذح یا ندنصات کات هلعاّم ارز رد-لوافدح هرزوا مع تواساات رداااح

 ورذ)شععوب فوفو هاو نی د ىة وتو ليم ی )ردکعد اوریو كاب نعد رد درا هدعاق

 هک ) یدلبا ترا هد د تبرم یدیدکو د هرم ص كرعفاک تفوک ) رد دیک أت تاداهژاوب

 تنواعمو نرهاطم ردصءفر> او ) ردکید هقرا هل بك تكمگءاب تشد ید ( لیلعل قرح

 زرد نسخ هج رع ردکعد یرا تغرد یغرد ( ر دک ءدیک حالم ناتےمه ) رد هل س انعم

 ردکعد هل اوجواا ( كنک ی صاح ردقازوادا رم ردصء فرحاو ( هل رم ہک نیسو ی کاخ

 >ا ۱ .حاصمفرح اب ردردصعء ندان هلع اهم نعاسم ( ردوا صا دز 1عاف لرد صم شا کت رح

 ندح ۱۳ت ران سد ) ردهئس ات كاد موجو ایس هد واما قل اسا نعي رد هلهاسم هدعل

 1 (بیک ر لوصح )شا: ا لاجا سد اولهاستاوجتاسو هاا ةا لا

 E 3 ۳ یدک ود هاو اورو یدکح هن دنک ینا یدشرا هنسافو هتل اص كح الم

 3 یک یی a تنوا هه: ت رها طه یار ب ندو یکبدکود یوی دروک

 ا د د روک ی تعهصمیدعا یدلارا رو یعل یدرو> نیاعرا سد یدروک تدحومنخ

ET > و هد Es ورا: د اكالد سرج هوا ء ی ورلد EES 

 ردش اوص هل و ۱ هلو یعد نک ءا ساخر * راز ر اکرد د د ل ءار لع هک * راب

 یالوقردکءد ناسا ها۸ نوک-و دا ھف ك: ات لپ ۱ ليلو فرح 8 E بر>

 هل رع فاکراژ راک رد 3 رازراکرد) ردکدد تار م“ یان-«سد رد صءفرح ابو) هسانعم

 یو روتک لیگ نیس هرو ؟ ناحو لس ا و هو > (تد لص ع )رد هرس ا كاجو ترح

 یو ایم ی وق برحو كنج قفرو تا وه ارز روکر بصو ل-مح

 لوف درب # ۳ اب مرر درد * رس ف AES ؟ تفاط) * ردعن امهلادحو لكاح

 هلا ازد دا و یعف تو زرد ( ردو ګا نزو ترور ددشو هدار ( بتاغدرفم لیفتسم ف

 ردغهعاز نوعا نزو ترورض هد واما رواک زار یلعاف سا هلا هعلایهرد هعسرا بر

 مد قسمول هلو گدب كنار و یی و كولمر ) ردا وعفم تادا ارو ) ردهینام تفاضا همر ۱

 تءاطا ) تان لوص ( هسا لوم نک ک ردکعد یا هرم سک کان رب و هيا " راف 1

 9 ° ۴ 2 1 قوب ارز ن ںیس رک داسښعو ریسک درب لوش

 a فصو نارز ن رش * ی a TTT ناز نرش ٭
 ردصم فرحان یش e هةل اط لد رد ردصء کی الد یَتط

 تح اص ٠ فرحا ) تدحو فرح ای ) ۵ ل ۱ فرح هک ) طاع درفم عرا صم لود ییاو (

 ر دہط ]۲ ید رفه ع رام لعق یس ؟ یتهد ) با طخ معاد ی لا تدحو ف رحاب یوع)

 ها لقرب لیفر هک نیس رد و هلکلیا ی۶ل ۳ رد تع المو هلهلناز نرش (تډد لوص۶)

 :E کیا ناویح لدوزو لو 8 رولوا دا دادم 5 هلتع الم ءو قدر ىعل نیسهدب نوکح

 هس ولو WE ۱ شمد رد یضامر دعب * یداوصالخ ندنس هب كنز تشم ءهلبا ارادمح الم

 هک ین چ دن دسر ,۲ ددش ناورو لد زوارد ٤ کیو .دیداد سیو ورد ر , قاند ج
 ا

 تسر OTe j کب تھ TT نک تفک ح الم د ول دا تا ب رارد داناو ترا عزا

 ( هادمو )

Ê 

۴ 
۰ 



E ۱ ه دنا دتفک هک دور ةنراکارامک > لوقو دیشو دشن هدرزآ لدمهخزا ٩ 

CARD 

 فرحاب * مينک تراعادربکب شک نامر ودور نوتسنیر_ هک دب 0 دنهروزور : هنادیمو
 ردصحار هناوجنیش شمدق ) هلص فرحرد ) هنابیضام رذع ) نیس تیحاصع

 هلعا غم هل رسک كلون قافن ) تبحاصء فرحاب ) لسوف رح نهو تدحو فرحان سوب )
 رلیدنک د دش ناور ) رلب دابا لاخدا دندروارد ) هلص فرحان قشکب ) ردیسنات رد صم كنباب

 هج رع رد کد كر د هل راه كناتو كس نوتس ) هلص فرح اب ) یهتا فرحات )رد کعد

 نامزد نانو ) هیمال نانو ثر اسع ) تفص طبار فرح هک ) تدسحو تفرحاو ) زرد هو
 یراک د د یراکب نوط الفا رکم ردق ووص یکوصروک ذم هدعالو لوا نکیل رار د هندنالو

 ارو كاتكو ىلصاح رواکو د هب هرا غم كور هکاب زا اب لوا نکیلهواوص

 هک )رکات فرحاب یللخ ) ردهم روط ںواکید دارم ردکعد شهروط.داتددا ) ردلکد یلاخ
 داب ) لی-ضفت تادارتو ) رارید هرداهب ندندروآ ردیییکرت فصو روال د ) تفصطبارفرح
 تیک شمال یبک نایت ) ردکعد هرزوا نوت وب نوتسن رب ) نا فرح ےک ) ردکءدلرک

 بوالا هست و یعب هلریدس رذع نک (بیکرت لوصح ) لیلعت فرحات ) ردکعد سا

 ییعدرلبدر و هتزوک هتشاب هلق افت هسوب دهن رو راب دشود هنغابا هلیدس یراک دانا نعط

 رلب دک بولوا ناو وب دی وق هپ یک ی عل رلءدروتک هپ یکو رایدوا ا نزوو اب
 للخه یشک ی مدد حالم ید RSE ےاوص ندا .نانو هک هعسدو ودر

 ردکر رداهب هکند رسرکیر ردج اتع هح الص اهکراو یر نوغزو كنیک راو رورضو

 نده رس یس

 هک الوا رد ابا رورغم یاوح هل رازوسو كح الم ید ارم ر دکر یلروزو لر ەناد رو

 هنوط نبا کو هراو هرزوا نوتس وب هکر دک رک سد هت وط ییبزوس هل ظنس> یدک ا

 ET رورغ) ناوج * ۾ ]دنا مفدي رر و لاخ یت جد ل هديا حالصاو تراعى و کمک ات

E 
 ناکپ هک سامنا جر كينا سادابزا یاسر تحاردصنا بقعرد کا یدیناسر ۱

 E. JSS قیس تحاصم فرحاب # داع لد رد رازاو دارد ۳7 ارحزا

 معخ شفگا یلکوک هیاب هدرزآ لد مصخ ) تفص طبار فرح هک ) ردصم فرحاو )
 شدا دوء ردن راک ( یدمکجاور و اب ین نمد ) یدعراق دیو دشت )مەخ ییدتع دا یاگوکاو

 صیص2 ت ادا رارکر ه) ناس فرح هک ) یدم E ید دیا شایع یدمروس

 ردکعد ارب تدحو فرحاب یجر )فرح هک ن ) ردر دوم طدار قرح )ردکعد تک ره

 هدعت تادا نونو فلاو ) بطا درقم یعام لءف ىد: اسر ) هلص فرحان لد )

 رد هسا نعم لو صو درا هدو بعع) IS ) فرظ فرحرد ) ردکعد كدردشرا

 ردعقاو طرش لءفرد هیدعت تادا هن نونو فلاو ) ردبط اح درفم عراض لود یئاسر ) |ا

 ردهیءال یفاضا هلا ) رد هنانعع ضوعو ارج هلمگءاب شاداب )ردک- بن

 كيج کا > )رار د هل ممد هلمم فاکواب ناکیب )لیل ەت فرح هک ) طرش ءازج شابم نعا)

 ردردقم نیشر ردگعد لا رازا ) رایج ینعب ) رواک هرشط دا رد ) رارید هب هراب هلرمسک

 ۳13 لر ورغ 2 کد ناو> ( هه لوصح ) ردءه>ار هناکس رع ردکعد شرازا

 یدمرویر راک یا < لوفو یدراق بوکحالاب یف نعل یدعکا ندهدرژآ لدممصخ ىدا هدئشان

 لوارکاهساا A ار هناک وک هک یک ره ردراثءهروسهک یدهرونک هل یتیرازوس ین ۰

 هلوا نیما ندنض وعو ارج ك رر لواتسر ردشریا هناکوک تحارزو هدرا كلا

 رڪ كالا رذح ندنا سد رولاق هداک وک لاو جشراما راج ند هزا نره دارز
gog TT TTT سن ی سی ایی INEST) 

 هاکح ول هکر دو رهاط

 ارزر داکد قیقصت ردیعینص/
 یز ار فلاح هلاح رهاط

 دن ۳*ردقوج
 2 دف 3 ترض>

 هدازا ند روک ذم عنیصا

 ا

 ییرلع وعسم نامش وعده دعا

 ندنعدداوا ترابع ندان

 هالو نام رنا ووعد

 رداکد )م یب داو ارصح۲

 ےس نرصضح لاح

 زالوادراو ض ارعا

 عراطال



 یرورسو ی عدیسنادر

 یرو رس در

 یرورسدر

 ا را )شاک * شابمن ءایدیشارخ نش دوج * ۲ شاتلیخاب FEAT هج # تاب ۴

 كروالد ناولهد یکبا نالوا روکذمهد همانهاش شاتلیخو ) شاتکب ) هلصتادااب ) هلیرع

 ندکفحاردکعد لدالم رط بطاخم درفم یضام لعف یدیش ارخ) لیلعت تاداوح ) ردیمسا
 شوخ هل هش اتلبخ شانکب نعپ ردش تکب لوقء یا عارصم ( تب لوص ) رد-تاک

 نعاوشم * هڪ طق * هلوا نیما ندن رکم كنا كد الءرط ییکسدهکنوح یدیدول ای یدید

 ردکعد هلوا بطاحمدرفم یهن لعفوسم * دیآ كن لد تئسدزنوح * یدرک لد ترک

 هب یدتیم نکیل یدیا قم زا لدکنت سابق ردیییکرت فصو لد كنت ) لیلعت فرح هک)
 ردکسعد نیس رواوا ردیطاخ درفءعراضء لعف هلیعف كمم ناک یدرک) ردلهساوب

 ردکعد راط كات ) هلص فرحا ) تدحو فرحا یلد ) هنس انعم تروربص ندن دید رک)
 نیسرولوا لدگنتک هلوا نیما رروم هلی رطماع باطخ ( تسوصح )ردت انک ندہارطضا

 عد هلاراط لکوکرب ندکلا هکنوح نیس رواوا روضعبو رولواراسط كلکو ک یی
 ینات عارصم ا 27 نیسرونجناهدنس هتسلا لاا نیلکوک تنهسهک رب هکنوج

 اریزشءدردردقم ارج هلی رط ره یسیطءهبو شوط هست ارج یلواو هیط رشهلج
 هدنزوس هدفءوط طرش تادا یتظفلوج هلس كنسکیا نکیلزالوا مدسقءهرزوا طرش ارج

 هرزوآ طرش ارجو لکدظرش تاداردلیلعت تادا هدرار یک كلوب نوجووج ارزراو رظن

 لهاو قطملهااما ردهداتفوصح ءال م دقت مدغارز شلبا یوشع طبخ سدزالوا مک

 كنسر اصخزکدوبمک * ن نمراصح "هرابرب كنس * لم اتف ردقوب راشعا لواهدنتق سرف

 هر ءاههراب ) یک رصرمع هرابر و) ی رمص لوعم مد فم كنلعف نی كس # دنآ

 رد مال تفاضا هراصح ) شعتودو راب هر ویست ضعلو ) ژرد هدوراب یراود راصح

 درفم ع رام لعف دون ) لیلءت فرح هک ) ردکعد ههروا بط اع درفم یهن لءف نم )

 ردبلعاف لدوب كنس ) ناب فرحك ) یدنازا هک صا زک ) هنسانءمر واوا باغ

 شاط هدند راصحهک رولوا ارز هءآ عی همروا شاط هش راوبد راصح ( تی لوصحم )

 سیب ) ردو یسانعم كس ورا هنآ شساطاکس ندلا کارد یار كعردنا ساط نسیصاحرواک

 كبنسو هپوف ییمب هلوا علقنم شاط ندنراود راصح هک رد راج یتسانعم كانا عارمصم

 یالابر و دیعب دعاسر تشک دوم هک ن ادنج * سەرو یتعم فلاح هب کر نيد هشود هکیرزوا

 یزو ردناع ناربحاجا ردهرا: دنار قو ها > و 2 7 مامز حالم تفر نوتس

 نادنح# تخادتا بایو تفرک نارک شااوخ زور مودس دیشک کو دد تو الود ۱

 رد رالوب هدتعل دوقم ) ردکعد هک نامه رد تانک ندنکم یصقو ندندم تلق هک ردقلوا هک |

 هدسرعرد هتسانعم کال دعاس ) ردکعدی ٹک ن اعسار رد دا مبا یرکدت یک هدنواما ) | ۱

 ۱۳۱۱ ت از ر ا اسم تشوا هدنوبالاب ) ردکعد یدالوط هدنوب دیعب
 روقوا دید كل برع فک ) رد دارم E هنسانعم رالو ردبرع 5

 د چ فاک دست ال تک )دیک 3 فرح رد ) ررید هنسانا لا هل فیفخ ماما

 ردنتوددور) هد هیس ید ) ردکعد یدزوا نعل هنس ام یدرف هل _رعذ نا

 نو تشید هراعب ) یدنک یدابا رارق عد ) یدروس یب یک دنارب تشک ) هنر دین السک

 نیس اشازاسح رددیقم هناسبرک هداسنعم نیش ) شداوخ ) یدلاق مس هرزوا نوتس |

 نعد )ردکعد یدا تخ ادلا ) لص فرحا با ) ید-ابا هلغ ینو ) یدئوط

 هد رزوا كردو یدالوط هنلوق لبا یک نز تشم هک نامه ( بیکر لوصح ) یدرشود ۱

 ( یدراو )



۳۱۷ ( 

 3 یک یدمنلکا هرکص ندنا ید اقاو یدرف یدکح ندسا یسا تشک حالم یدراو

 توال هدنا نوک یار یدااق ناد رک رسو ناریح هرزوا كرد ہرا: ( یدتک یدروس

 ی ( ا هبو خو یدنوط نيساع وه وا نوآ یع جج وا ید < تدشو تجز و یدروک

 ی ره وا 9 یزور نا ءس زا دعب ۶ یدزوش ود هوص بودا هیاغ وتیوا

 جت توا تو یکدنات ند ا ناھا 1 حو تدر ۲ CDs ناتح رد كردون ا

 و رکو رب ددار یوف دیعر یهاجر س ر. تقاط فو درس رک و شل تفر و داهد نايا

 9 رک ابا درک ف با )2 فوت اوج دندیم اشا یم یتربشب با یدرشو وا

 ورگودند ز ابا یو در 1 لغ ناد رح ت CREE ها ردنح یلدا رسد رک را رد یدعز

 ج زورک ردیف ع هدزوعول ل هشترمطح )ردە اندک ر نوکر, یزورنابش * دلدرک

 زالوا نارج هدا هدایرد ۸ رک اب رد نکس و د هرانک كوص هرکص نددمآ رو نوکر مدآ

 كم الک یکیا سد ) یدنا شان فصو 3ام تو و . می ترضحو

 زا و رب رج هد هدارد هک هس و د هسک رد î او ) راو تبوعص هد هجا قطا یس

 زمناکا هعک رو 3 رک هدتع اسرب یررب یک كن وب رو اش هکر دارا باوج یک یز افوب
 شرود هکر داوا باوج ) نوسلوا دهک رو نوکر یکم هداردو هدنوتس هک هسردرکاو )

 لک د للاخ ندب ارطا لح لاح لک لع ود تفرک نا رڪ شداوخزور موس یدبآ

 ريکنت فرحابو تدحو فرح او ) رار د هنکوصو هنسقاب كاج هلیرا هک كيو كنار مر )
 TE E ES )ردکعد یدلشا هکع تفرک ندروخ ) هیمال ناتخرد در )

 ی 13 بورافج یتبرلکوک تانابنو یتغ اربیراعا ییصاح ) هفهراقیج ندرب ندروار)
 دا هڏ نااب ردرس ( ردکعد هرابرب تدحو فرحا یدنا ) هنس عم تح رد لل تاداات)

 ردرسوبودیا هدابز واور, هنلوا كل هرةفوب یدشود هاناب یدلایشانعی ) یدوق هلااب نشاب

 چآ هنسرک ) نیسوص هش ) هنس انعم لا ردتاغ تاداات ) شایوس هنابب نیید داهت نایاب
 ردیووقوصدایع)ردکع د یشابییوق همال.احرس هلص فرح ر ) ردکءد نویز تقاط ی )
 كل مگ فاک :دءادرک ) ردوج ار هعاحرمتعو | رب ) لوء*۰ تادا ارو) تد>و حا و و )

 قفرحاب ) ردکعد مگار تدح و فرحا قبرش ( ر5 ددوا عج ۱۳ نوا نحو یو

 یدررحایضام لاحتیاکح دندرماشایم ) تدحو فرح ابو ) رشنمییعد رداو مد ) هل ام
 تسد ) رلیدم را نمساوت یل اح ) رای دلوا علام هکمحا یتعب ) هتساذعم عانتماایا ) ردکعد

 یدنسا كمحاهلبا روزوهلارهق یوصییع» ) یدنازوا درک زارد ) ازاح رد هیمال ید

 یصش ههنر لرعفتادا ار اردنح)تدحو فرحان نت )ی دم ها هلص عود شن
 هرکص ندک دشود هوص ندل وتس ( بیک ر لوک )ردکعد یدکود مک تفوک ورف)

 عد ی شسااف قعءدرب ند ایح یدش ود هنر اتو لا وص هژوب هزوب هکر و نوک رب

 اید ٹاب هک بوراعح ین ا ا غار براج اغا یدناشاوا نوبزو فیعض هداژ

 وقر تکا اط ییورسوصو چآ یت 2> ید ہک نوشود هن اب اب بولا نیشاب یداوب تو هرابرپ

 ی دراررگا هرهدمرب یوص مارو رلا وا عج هد روا كن وق یدروک هقناطرب یدشربا هاب

 ناکنار ى رلي دابا اا هکمحا هکردابد وص یدیحاوص تورو هکر ديغول یرفن» كن اوج

 ی دم هګ ا هلا روز نعد ی داو ارم سام یدتساكمعا هل جوک ود ازوا نلا یدعت رلبد م رگاوص

 یرل-بح اص یوو یدیغ وح)را یک کدک ود ی الم یدک ود رک یی تو هنر

 رلر را رو ۲ و ارح هر یو ا هل هن اوجو رس یدو

 هدص ارعا ول هروک هرم

 تر تسم ارز رد-+ رغ

 هیابرد هاب ا نکیامک زوب

 ماسرس بوشود هردو خا
 ىلاعت هطفح یقرلوا

 روش البهرکصنامزقوح
 اک وراح E ههرق

 هروک هلاعحاویشاردعوقواا

 عج ر جواش
 مباطالر دنفراع اق ىضارتعا

 یی“ در
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 هم مد تمگءاب ەش * 22ا تالصو ىدنتەم#اب * ارلیدنر دشر وح هد # هوطو #

 ا :امهو نیابان E یتعدلوا هلراد دد تغا ردنوحا نژوترورض د دشت ه دیش گاکسیروس 2

 1 یدرورسدر
 4 هد ةد لعان بلایدرف هم عراض۰لءفدنز ) دیک ًنفرحایدنرب ) رد هثسانعم ق وچ هدنولرپ

egeروا  Do 

 نیسور دعجار هلیف بناغرمعطو )نا فرح هک )ردترا:ءندر وزو توقو تءاسجرد هیس ا مار كس

 قوج هک تاکسیروس) (تس لوصح) شاناتالد رمان 1 نازاید رم هن ر یدنت )ريخ تاداانو

 ليف هکردنوسک ]ی اک دلبا عج هدراعشایب هش 1 هلال ۳ :دررو ماورق ووصیعا ردب شب دیدلوا یزورسدر

 ییصاح ) رواوانو ز E ا .A :هروطوخ کال و یسدرو ( راویوط روخ یک

 تبالصوتماسحردق وب نعد ( رداف هک هلت ال صو کالډ ردق و لرد ردند هند لاوز رمکا

 دارد ارنا ژرمش * قافلا دوبوح اراکح روم * ردویزوزجاع ندنغولقوح هشب نکسحاص

 هدا اعنا نکیل ر دهل وار غصت تاداهح هدنو سارق ) ردیعج كن هحروم ناکحروع ٭* تسوب

 ردکعد نالسرا شمرک وک هنا ناژ ریش ) ردصیصخ تادا ار ) رد هاتم جارق قاطع

 حه دلاد هنسانعم رراتر ردبناغ عج حراضملعف دننارد)دیک ًانفرحاب )صیص2تاداارو )

 ه)نو>ح ( تدلوص )ردت سوب ىل ودفع ورع عجارهلاکجروم هدنت ك یلعاف داو

 كرل رپ نالسرای »ا ! راراترپ قیسلرد كاران افق ر هلبا قافنارک یی هلوا قافتا درهفرق

 ردرحاع هدانز نان هر د نالسرا یصاح ردنوزو نرحاع ندغولقوح دیش رو ی هاشداب

 ندسانترمک نکیا نا واملروژ هل و نز تشک ردوب ۵ هص> ند E ند هش ليف

 ECs ,ردحو رو هتس>خ ترور-ط م 3 × یک كکیدت ا و
 لدو هداتفا مادنارب هزرا دیدار نابناو راک دو اد E یاعع دندیسر هاگنابش

 ناناوح رگیدوریهد باوجارد مہا هک نا هم رد مم کب 6 TEE هدا االهر

 یر و دازب و دم هو اه داشوا تعصاودشیو لدوا قالب ارنامدیعدن هد یرابمه

 کما 1 تایم یدودرک لو نام فشار مس زا د: ةر وب هتفر 1 ۲ الاد دعم سش 1 ارناوج دندر 5

 ردکعد هدرا ناوراک هیءال نا اوراک برد *# تفگودوررد شباوخو دن ۳ ردولد دان

 طبارقرح ابو )نا فرح هک )تد> و فرحاو) هل صفر> بیم ءع)ردکعد ههک لوا NS دح)

 هدوم سا 1 )ردکعدرهدنول یی ( لیلعت فرح هک ) او ههر د ردر د “م مس هزر ) تفص

 هد هیس صه؛یدبا شاوا شا یسه دەم ندننل>آهدانز نه ید ا شاق د وب هتف رکالاب) دمال

 درک لواح ) ندشهحامتشا اعشا رسزا ) شود دو هةر تسدزا تقاطو مص نادعو

 ت ۱۶ رحات یدحما دیعاشآ ( ردکعدوص مدو هکر ناد ید ) ردکعد یدلب ۱ لکا

 دوررد شلاوخو ) ردکءد یدلوا ن 1 تاغ دردم ىضام لد ارا ( هناس - نوردود

 هج دراناوراک حورجو هتسخ ناوحهرورضا اب( ب 5 /لوصح)یدوواویدب و وجو
 یدار 2 رود ی عل ید اه رزوا فوخ ناو ا ماه لواهکرلدشر | ا یسکآ یدتک

 ییرللوا كاله تو OTS هزرا هن هادناكدعلخ ناوراک یدروک ناوح

 هد اراوب هک كچ ۰ اوړو قدر اق یعب تئوط هش دنا ید د هراناو راک ناوج رثا: رقم

 ور رو لا توام خم راناوجیریغو مرربوباوج هرایللا یک مر هدزک ارا نەپ
 رابد)وا مرخو نامداش جم لاو یداو |یو5 هژ دال كزا یلکوک كن هلخ ناوراکرد الف

 نت ویدا شلاق ی بو لوم ۹ كناوج )رایدلبا تەو اه» عا كل ارکتسد هل او وصو قز و

 یدجاوع مدوب هعنرو یدارالوادت ره هحار نداتهج ا اید ھا ندنلایقاطوربص
 پت كككك # # |

bî Ca 3 
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( ۳۱۹ ) 

 TERE یسفن ناطش هد و هد یدلوان  اسییلاط.ش یس ہل رکا مک )

 نارابیا تک دوب ناوراک رد هد د ناهجو هت ید مرد * ,یدول واویداق ر وا ودنکو

 دنح یرد ار یر ع هک دن نک تیاکح هکن ناد زدزا هکناذح هل عانشدنا اس قرد ن ز نم

 در دود ناتودزا اریکی. ی درن یباوخاه- هناخرد ناب روا شب وُسزا بش دول ۳۳۹ 7 درک

 شاه هردر هک نادنحدو وا ت مص رددنج یشدنا درک فرصنمرا دیدپ یک تشحوان

 ك زارگم تساح لاح دّتفک ناب کو ناب ءدندد ار ترعنآ دادما در کر فسودرمب تقاب فوقو

 | هددناه>) یفص ەت 2۵ )تادح و فرح اب ید معرب * در هقرد لاو ال تفک ةر دزدارت یافت

 هق رد ) هیمال اعم دق ردب ) شالوا ۸ اع حای-س تەد شهروک ناهج یپکرت فصو
 رد هثساذعظفاحو نیماهدرارب یک كنوب رعاظ ) نيماو یععاسو نیلا قازوغلوق هلترجا دتل

 یکدید ردیسراف یسب رب) شا ااطخ هلهحو کیانید ردهتسانعم رادنود ) رسیسراف هفرد

 را مزاب 2 یو رلتغل هکر دیکیدد رادود هدیساطخر ) رلشمزاب هدرلتخا ی رع یو ارز

 هدرا لرکبع هلو ردلکد رادنود هلې رد رادهد هک شابااطخ هد هد رادنود ظلو )
 < اتثیدنا رار د رادنود ) بودا فن رخ یس هلهج كمور ا هقاتس هدس رف

 هکنادنچ هنب رب هکنانج) شعا نحالکا نیساطخ هلبا لیطف" تادا نازاب مرتک انشیدنا هب رر
 توش رده هەست هدونهژاب بارعا هنر برع ) ردفا ه را هدیسهزاب

 ۲ ) رد هنسحارف كم یولو تا ) رد هنسانءم فوخ هدو شد وُشن) هیعال ناب روا

 شود ناد زد ) ه رب ناب رول هد ونس ضع ) زرد نایلولو ناب رول بودا عج هلبوو

 شا ضاّرعااک اند نع مدع یثوت یسضءب و ۳ ذاحا یی هتل وب حارش ضعلو )

 نیش شباوج)ییک یناک:>كهوررواوا دزد هتملا یسنج یرول ار, ز رد دئناز یضارمعا نکیل)

 لیلعت فرحات) ردکعد هتف كن دنک هیمال دوخ دز ) هباکح فرحان یدربن) ردعحار هب رع

 هک نادنح) زدع>ار هب رعرعصوا ت .ح) ردکعد یسحو قاز کلا رد هیمال اھت تشحو)

 لص كننایو یریسک کالواهایدرتب) ردنراع ندیخار ۲ مدع ردکعد هک نامه ی هک ردع)وا

 بج راثوا عبات هرلناو ) رروقوا هلا م هل یاب يا یرایاتسور كم ردکعد یدتلبا

 هلا رک یکیدلبارک ذی ییظها ناب رع) حابصاا ىلع ىت ع ) هتريا نادادماب ) رلشعا عبط يات سور

 ا نار ء هاکیک یا ك هسکک ر : الاو ردنوگا كالا ت اعر ییتعنص حودنم نیل

 یاب ردیح الغا دا ی نافلغا ندندب رک ) رددهبشم تفص نا رک ) لکد ما

 زوغلوقو نيماهدنوب هقردب ) درب هقردب هللاو ) هتسانعم هلاک هدررب یک كلوب رکم ) هثسانعم

 هدیدناهجو هن (بیکرتلوصحم)هنسانعمیداهو لیلد هک ا لازا نش حو یعو) ردلباق هغاوا

 مرت روق ند رک هقردب رسوب نب ناراب یا یدید یدیا هلي هدناو راک هسک رب رپ
 كر رع ر ل ردنا تب اکح نا هدابژ ند رلثا هک اب لکد یک عيف رود ندارم ارح |

 یدزاسلا و وا یب رع نکلا هدنس هناخ ندناب رول هجکو یدیا شلوا حج یس ها جاقرب
 هنس ها هلدنک یب ر ندنرلتس ود ید نم و وا وم وا ندن_سوف رو یرغوا ند

 هددبکک كر رع هک هکنرب هيلدا هل ازا هل دس یراددد كلا نشحو قار کلا ا کات یدلبا

 یدروتک یدلا یدلس یتغیدلواه درب 1 نع یدلوب فوقو هنس هجا هک نامه یدلوا

 یک هجا ه-سخ ول ردن لاح رل دد راد درگز ناب رکو ناب رع ی رع ع یس هنر ا یدابا رف سو

 * متسشفنرامز نهار ۲ ره # دعطق# یدالبا هو ردب هللا و ال یدبد برع ید-تلبا یع رظوا

 هدب رد یک ذنم دنامز ) ردنوعا تیام ءادتا ات # تسوا تلصخ دت مسا دنا

 یرورسدر

 یرورسدر

 یک و یرورسدر

 یو یرورمهدر



 ی و یرورسدر

 یرورمدر

 یو

 اهیجچحارشدر

 ردها هدشراع

 عیاطا

 یرورسدر

 بول زا ندحراش هنس

 هد هڪسا نالوا عبطذخ /

۰  
 تاولا قح هوا هلبا وا 9

(۳۰ ( 

 لف اغونیماندناییهدمدمروتوا نیما ندن الرک ره (تد لوصحم) رد هتسانعم یو تلصخ و )

 نما ندنایربندال یندئابخ كنا ی یصاح یتنداعو یی وخ كلا مدل هک یرب ندتق ولوا مدلوا

 شاباش> اف یاطخ عراضملءفنروتک میشن هنر مسد )ردکع د مدالوا هرزوا تغارفو
 ردصوص هبیضام دوخ طقو ردتادا هنساذع طد ج درک رهو) ردیضام لعف مساد ارز

 رل ازا هلل و لاح لک لع ردا عتسم هل لود دامب عجو ردنط يلا عسا هدع راضء

 مز *تسود مد ر مشع دیا هک * تسزنب نمد نادناد مخز * و یرلف وّوو هبادعم

 تّءص طار فرح هک ) ردتغل هنسانعءرت دیرتب) تدحو فرحاو) ردر دیمال ن .یسد نادناد

 هی» ال مد د متج) هلص فرحاب )ردکع د روش روک هئسانعم لول یم ع راصم لعف دام)

 0 محار نشد یعافو یعرص تسودو) رد یی رص رخ لوءفم مد رم مشع كدب اغ)

 هن زوک كد هکر دزنب نددن ادند مز كرام یتادلاد جن كدر (تس لوصح) ڪک

 ندنیلباافخا نتوادع نعي ند کاک نع داما ردارذحهتيلا ناسناندرامارز رون روک تسود

 هک هلوا مولعم لکد لصاو a هررادع یک و دابا راعخا هدنیلق ار ز رلیازا رحا هلهحو هکد

 لصتمو یرص یودع لصفم حارش نکیل ردع6 یو دع هيلع لصفمو رام لّصفم هد

 هنس دقردب كيرع تب یکياوب رلیدابا یوشع طو رلب دن وط ی رص مس ن .یسد هب ء

 یادیناد هج *ید د هی هفاق لهالدلک هننزوس كر هد د ناهج ربپ ھنن س د یدالوا رد بسام

 E a sr یرایعبو دغاب نادزد"هلجزا TT هک نع ناراب
 اوج متارو مراذک ه هتف> اروا رص هک منع نآ ت E سد دن ک ری ار نارأب

 اد ا را و داتشا 9 تخاردنتف رک لدرد نز تشهزا ید و دما زاوتسا

 هرودید رکد یی و دید هتفرار 1 9و روم فا فا هک تاب ربخ هاکزا

 رایع) تعحاصم فرحاب # تةكىم هداهن كالهر لدو كاخر یور اون نو هنر دره اجت

 قوح دارا دک زرد راع هلال س راو) ة2 كرو کذ یج رڪ وج هدأ

 هد ر را )رد ناصم فرح انو) رد هنس انعم روا 0 هدرار ېک كنواما نوڪ گو در ۳

 هی دن رب هرب رد ردصم ند ا ل-یعقت ۵ عد ١ hb 2) ٩ قل رابع نیلبا ماهبا ولد ر دف و رعع

 ل-لعت یر ) ردت دار هد هدنوب) یک كس یسوقوق هل هیسارب كل هسذرپ الثم كمکس
 كنار هدر یک كلو رم اروا رم ) هیمال تفاضاو فرظ فرحاب) تصرف تق وب )

 ید E ماکت رھا لسعف ع راذکب ) شم وب وا هتفخ ) ردنا دیک ان نس انعم

 فرح او ) فوخ تباهم ییاهم) ردکعد زو هروعأو مدروس منارو) زو هدا ابو مل دیا كرت
 نر ءا اک ناوی ك رع ف اک ف: ک ) العتسا قرحر ) هیع و تد حو

 ردکعد یدرق باغ درفم یطام لعف تفات )رار د هکروک هغ اشا ندز زوم وا عر ردکعد

 دروآ رب رس) رد-کعد ید ردرق یساقرا یسمزال یانع«سو رردزرق هکلب نهزرفب اتفآ نکل

 یدنال ودو یدزک هدر لد و وا یسءد ید ز رکج EEA EN 3 یس) یدردلاق اق یا

 هدنوب یعرءاه هداهن) یدلوب لوب رب نهب ی مدل ءا هر ر لو تدحو فرحاب ییا ہر)

 هکمراش ادلوب من ىا و یدیدربب ۳۹ لوصح) ردکءد تولوق ردہر فرح

 هنراشا دا وب هدتفو تص ذ ےکاتہلوا شک. ازا م, هل رایعو هلوا ندلادزد هاج نا وجو

 یرم دل مد هرات اوحزو E لر شء و وا ینا هکم روروک ینا ت .لصع سد هیلنا مخ

 ن رلباوثا را بدق روق ندنا نع رایدلا ه-رالکوک فوخ عونر ندنز تشعمو یدلک مکع

 شن وک هکی دلوا رادربخ تقواوا رلیدوق شم وب ۱ ین هراهبورلب دتلکو ب ییعب راد ردلاق

 ( نیسهقرا ) دذ شفلوا جک یس لبیک فيدو حک دلو بسا جر یر اطلت كماوعاب ارىس

 علاطال لدو مه راندا همل طه ۸ساا شا افیسب صوت"



 گیت

 یدنرک>قوجهدارح ینبدونوا یدروک شہ یناوراکو یدردلاق نی اییدردزف نساقرا
 8 زورمقزاو زسوص ید الو لوب كح هدیک ەر ر چ عل یدمهدابا لوتهرر و 8

 یدرلیوس بوی ررقم نک اله بو وقهر نیزوبیم4 یدرابوس توبوق هک اله اک وکو هک اخ
 تب رعلا یوس برا ام ٭ شیلا مروا یتئدصادنم ۴ یدزوووا تب نرو
 ندخل ) هنا ءم یذلا رداوصوم مسا اذ ) ادم عوف مال ما هفتا مسا نه * سالا

 فرح نولو )رم عجار هاذ د يلعاف باغ رک ذه درفم عراضم لعف ندناب لسیعفت

 ردیس هلص قو لع ندب ارعا كل هیلعق "هل-ج و ىلوءقم لصتم بوصنم راو ( هاقو

 كل هما هلج و ردادتمربخ عود الع ندار عا هلیس هلص لوصوممساو یار صوم مسا

 درقم یعاملءفمز ) ردر ع2۵ دق فرحو لاح فرحواو ) هفنٌأاتس "هلج قو لح ندبارعا
oیداروا رالوب هنشاپ یب یدْل» امز یسیر راو یسباسنعم یکیا لوعفلل سباق  

 هک هل ۳ رع لعاف م ام عاق یک ؟ یرلبا هداوب یسبرو نوعا كَم ؟ هلو

 راح ب زغال )رد, فرح هنس سلام ( رر د هر هود قا لامه یر اصر دعا عج

 هله لواوو یرمک كنیس هدنوب یوسو ) یم“! رخوم سدناو) یربخ م رورحا
 ی لورم ) هلا فا صهرورعاظعا تو یو م دل بو رظار ,دقنورد ۳

 قازکلاتند-+ . ید ردا هلاکمو تبح ابصم هل که ساک لوا ا رد +۶ ۲ لا 7

 یا و نوا تک هلوب كرا ود هکوب لاح ردیک نیاکا ینببودیا ۳

 یساوءهو سالا یرمغ ند رغ كہرغ ۶ سپ مدلاق اهنلهراعب نو ید که وب یرلبآ ینعب

 هک نام راب دنک شرد ٭ تاب # رد رع هسنبیسهناا | ۶ نەق وب

 قشمو ردکعد یربا هلد وکس كش شو هل راد كارو تالاد تشرد * یسل تبرغب دشاب

 تدبحو فرحا یسک ) هلصق رحاب ) هلرمسک كد نشو ی كلاح رار د نشح هج رع لباقم

 یسإ)فرط فرحاب تبرغب ) رد_کع د هلوا شءالوا دشاهدونان ) تّءص ۳ رح هک )

 تن وش> ۳ هاج ر 5 تب لوصح ) هتس انعم راسا ردکعد قوح هلا ۵هیلصا ءاب

 ال رغ یە هلوا شم | وا قوح هد-ترف هک ردیا قلن وغ ویو تظاغ یو ردا ق اازسانو

 هداژ هاشدا, , کدو نه“ نردوا * ز ابا مت اه هسخوب ردیاافجو روج هرلج رغ نیه

 E نیا هداشسا A دول E ذا رود نابر 3 ازا یدیص یرد

 ناب وا تک هک شدی زا فو شااحودید رکا ل سر ها -ظ تروص در 1 رظا شاأیه

EET۲ هعازا جر ر یداتفا  Eورازا  

 نع” نردوا * دم ازا شد وخ ره شبا د رک وا ها مش ید دغو داد تو تعاخ ۳۹۲

 لو فرح نشو ندح و فرحا ا فرح هک ) ردع>ار هز تشم ربعك

 عج تادا نوو فلاو تيد فرحان ئر فل )رد کعد هدرا كد هال دیصی )

 شهروطهداتسوا )رد هسا: هم ت سو ادرار ی ؟ كوالا 8 هدننسوا یاب هیهالرمس یالب)

 ردععم نده اکباح رد هتس اعم لا هرکاب) ردهتس انعم لکش هدو تابه ) شاوا ا ینعل

 AN ندای نعد یدا و هتشذک ) ردکع د یضعا یر ) هنسانعم ناکع و لع

 رداوعتم ما دهم ) روایزا لوطم هرزوا ی نولسااو ) ردردصء«ندن اب لا- ءفا تداعا)

 رهش) هلص فرح اب ) اعا فرحابو ) لیلءتففرح ان) زرده هک نالوا داقتعا ندخ اب لاعتفا
 هاشد ابر هکید ا٥ د ءوقوا ید روک ذم نعل ید اه دزو سوب نز تم( بیکر لوصح) هبءال شیوخ

 ۱ Ek هرزوایشابو یدو د قارا ندلرل يها س یعب ند راب رکشا هګ درا لرد صر هدا

077 ۰ ND) 

 صج رد ہج كدعا سدع

 نک ینبداوایج كصبا

 ۱0 هلص

 ر دک دیساغ.دسال ع م ايمو

۳۹ 



 و

 یلعدیس نا در

 یرور سو

 یدورم-در

۳۲ ( 

 هک اب یب رهاظتروص یدلیا رظن هنتروصو لکشو یدنشیا تدب نعد یزوس ینیدوقواوب
 لد شود هلهجو هنهعاقهوو نیس ندر هل هکید روص یدروک ناشبرب یلاحاما یدروک
 یدلباتداعااک | ینتش ذکر س ن یدآ شستن و هکند هنسا لوا رادةءر ید نز تشم

 یدرو ت* PT ینەراعب غ هد یداک یجراکوب كنەداز گلم یدابا ر رعت نعل

 نامداشواند د شردپ * یدلک ورک هنر هش یدنک ےک ان یدل با شا داوباکا یی دیک درو
 اتسوروح الءروحو یک ت لاحادوب هتفروا رس ر ه2 ازا هکنابش تفکر کش شلاح تمالسر و 7

 تعالسو لاح تم السو )ر دتفاضا هلو عةم لر دص مو | ندد# تنکیمر درا نا اور اکر د غو نام

 نام داش «لکمروک يا یر دپ (بیکر لوص ع2 )یس هک كنوک ییدلکییع» یس هعک۔هکناش) هتلعاف
 حالعو ندتلاح یک یدیا شمک ندنشاب هکند هتسا لوا یس هک یدلیوسر کش هلاح یدلوا
 تفک رد + یدایوس هاا ندنسانو كرت نمد ندنردغ ناوراک و ندرلی اتسو رو ندنسافح

 ٭ ھت کش یربش ةعلو تسا هتد یرماد تسدا ارا تسد یھ هک نم ةر تفو رد تل رسد یا

 فرح 7 ردتفاضا هردصم كفرط نفر تو )ردکعد ی مدعد ردیراک:ا ما ماه هات اڻ

 اردک ءد سو ىلا راهیبکرت E لّوعم طب ار

 رد هل وبهدیرپش کب ) هبل اب یرباد تسد ) صیصخت تادا ارو ) ردعج تادا نونو
 یا هدنتقو تنگ یم دعداکس نی یدند هادشا ییربرعت كاوج ا ( بکرتلوصحم )
 یلصاح ردقن صیس ۵۶! ق وان السراو ردي 1 ىلا یرلءارداهب لرل امم نعي اراش و ی هکلغوا

 تسد یھ 3 تفک س وخ هج *٭* تب # رال وزو جاع هدر رهو هل ۳ -هجوره رلتسد یه

 بک ص تر فتو وا وا تسد یھ 2 دوز نم هاهپزارمهب رز یوج * روشی

 رد دنسا نه قهر دش رده دن و روش )نوا نزو ترور ضر دفق ند > الس ےس )رد هناس تفاضا

 ردیوجرادءیر دقت )تدحو فرحا یوج )یتیر هک وردان و ابوآآ هلا: رم كب ر ا ا

 د دشا هدالصا ۰ ند )نیست صا نمهاجپ ) رر درز هد هبه ارز رار اب هب هخاو هوار دوز )

 ۳۹ توق هدنوب روز ) ردکعد نع یدنلق فید نوا نزو تر ور رد هلون

 هک دیبا عارمصم یی ,د درو ڈس ساغم عل شو یلا لوا یدلیوسلزوک هن ( تیب لوص# )
 یابایو ندسعء ردلاق هنر رغآ هج نع للالصاح ندت وق نع للا ردک رکی رز هج هارب

 ها اوو دوا تفکر سپ * زالوا هرز نول صم نالواهلرز E ندکچ

 نعرخ 8 نا 1 E نا طو درب یش ر طخ ردناجا و یرادرب ج یر

 لصاح شون هام هچم دروخ هک شلو مدروآ ج ۲ هام ج Tg ERNE دن یرادنرب
 كنرآ شد) تد>و فرح ایج ر) رد دتمانع زا دقدو هی ارس ام) بس فرح دنا مدرک
 عو“ رع نیر درد دنس اعم یسب دند وص یرآ هدنوب شان )رار ده هن کیا ید دقوص ك: رمغو كلايحو

 جر هکماد امر دیا یدیدرمسب (بیکر  لوصح )رد ددا نعم لعهد لوب شولو )ردش.روياداهزاتر

 ا ءوق هرطخ و فو یکناج هکمادامو نیس نم د | لصاحب نیس نمردااق جک نیس دیک لاو

 ا نادا وا م 2 د هئاد هکما دامو نیس لو رفط هرزوان جد

 ۳ هام مدکح ین د مدلنا یک هلسب- ر هیام قحازا نیسم نهدوک نیسنمهدیا لصاح ی جدا

 ب رلذدا تقاضا ید یهیام ) مدلیا لصاح س سو راغ م دیک هل a مدروک

 م دع هد رارب یک كنوىرونۋوا هلا ههق لامه هبط ورد هند انعم ردصددد و دروح - ) زا وا كعا

 دروخ ناوت 3 د رک دیاشن ییهاک تلطرد # دروح ناو قزرز نور« ه> 1 * تاب : * س٤

 اواو تسس هلداه حو هلس رع فاک یلھاک )رددنفوقو مدغنيلبا لح د هل هرو یساذ»ع ن اکم |
 سس...

 ) ردکعد (



(rrr) 

 ۱ ورک لک د قد ال بنادر لابقتسا یل لعف داش ) ردص+بف رحانو ) ردکید

 ردتهک قزرر ییعدهدانز عد زاوا كار 2نور رک تی لو سم ) رد هتساتعف ناک

 هلا لکد قلا كابا لحاکتو لامها ه دنلط هدابز نکیل ال ی کی كیا هلوا شمالوا

 * كنهن ماک دنکه شیدنارک اصاوغ * تدب * رک قءروط كنلرکیق مروااپو تسدهدنصح

 هدو هدودنا) ردگعد مملاط هب وصر دلعاف ما هل هغلابم صاوغ * تن امار ارد دن کره

 هک ردحاسع هم یاک كنهن ) ردهتساس ورم هک هدنو هلبرع فاک م اک ) رد ها هم کف

 رد فاک نالوا عقاو هدفرط هرکص ندنک تعاون هک هاو و قوح هدنرکد لین
 هدنوب كنج ) ردکءد یلاهبر غآ هل رسک كم فاک هاا رک ) رد هاب انآ; نکرد ) ظحاف

 نوعا وجا نعل هس ردار < نس هکح كدهنرکا صاوغ ( تیب لوصح ) رد هثسا اوچ وآ

 حاسم ید روت کج >وآ نوح ایا, اار ره فسر دی رکفوبدرادوب راق ,كنهد هدق دلاط

 یراط ن نقروٌند هحرس ) هدموررداثه برضهرونکو جا هنیلا هک زالاط هیابرد ندنسوفروق

 * دنکیم نارکر راب ل مرجال تر د نرز كنس ایسا * نیک * رارید کا

 ةشالو ةلاعال مرجال ) ردتسذ تادا هوا رسا تا طاهنر ز ) یشاطنمرک د كنسایسا

 رغا هنا نارکرا )ردن یلس كنعد هژب و بک نیبد رد هثسانعم بیس هدول مرجال)ردکعد

 یساطتلاكنهرک د( تدر لو صك )رد هاو هم لر د صم فا ضا کوی المح ) ردکعدلو

 هیناب «زرشرش ) رد راکنا ماهفتسا دروخ هچ * دوب توق هجار هدانفازاب * راغ نردهزرش

 ردکعدییدهراغهرد هیمالراغن )ردن دنرلتفصرل صبر ر دیتفص كناوبح ند رمه شود ند صع

 هرغم( تیلو صع )ردي راکنا ماهفتساهدو توق ەچ ) صیصخت تادا ارو) های ہداتفازاپ )

 لاح لک ىلع رواواند-هلحا هدراغ كحعهلیا دص بوچ ندراف یت جعل رده هزرشرش هدندید

 ندکل رد اب و ندض می! رولوا زا هنکناب شکسود و له و تب هکر ح نود

 هدرب یی دروط هک مایا رویطراکش بودیا زاورپ یهبرواوا هینیزاو قزر كنغط نوکشود
 یهاوخ دص هلاخ ردونرک * ردرورمط تکرح غم رویط نترق لاح رهب زا فلوب توقاکا
 ردس رع توکنع 0 رد هس اعم دار هدنو درک * دوب تویگنعوح تاابو تسد # رب

 هد هناخ تو ا 37 دس نس رکارروج هلرع ر ط ماعباطخ (تش لوصح ) رد هثسانعم تكحروا

 یراد سمر بول ۰ ا ھەر ر یب E ثكخا او كالا كس رسا ك لا راکشو درص

 2 لا نعانقو لکوت بولا را شا توعالتوق ى مه تی ۲ كالا تک هل هنس

 نینجو درکر بج یدتفعار "لاحرمسک و درک جرو دیش وترودیشروت قلودبحاصو دمآ رد

 قفرحایو ) نوامو شادلوب هلبعف كواو روان * درک ناوت مکح ردانر ودتفا ردان قافتا
 ف رحاو) ردکعدزوغالوقردیبیک ر ف صوربهر ) ردنلود هدنولابقا ) ردکعد ڭا

 ندده ڈ مو با ارطضارلاداوب رد تباپ زاراخ یرردەت یابزا ترا ) ردگعد قلرغالوق ردصم

 ا 9 كلو روق ندب رغ القو رعد یلصاح درب و ییسانعم قوا صال

 دهن ) تیحاصمفرحاب ) صرص2 تاداارو ) هیمالهازتو ) ردیتفاضا هناوعغم لر دصم

 هدنعاربحرکنت قرح او ) رد هنا عم قاقوبهدنو هتسانعم قعارا كن ردردصم ندناب لعق

 هدنودنفا)رد هنسانعم كمر وانغ ندرفف هدنوب رد هرج ی دهن سد قااقر

 هرکصتدکدلبا نایب یلاوقاو لاو> اروک ذم هنساابناوج (بیکر ت لوصح)رد هنسانرواوامقاو

 / رمشدروح هح # a3 * E کو رغا هکۆوب هه .ش سدرداکد لر

 ۱ یابزا تراخوراخزا تاکات یربهر لابقاود O اار كلف تبون نرد ریا تک روی



( ۳۲۶ ) 
 ۱ کت تحت تست سم بس سا تک تا سنت سس نوک سد توام و و

 قازوغالوف لامقاو تلودو یدابا ترمصاو تنواعماکس لاو دت ون و لغوا یا یددیحاا

 یدلبا جراکسو یدشریاتلو دبحاصرپ اکسو یدهیجندکعانا نکیدو ندکنکید اکا کک ۳

 یدلبا حالصا بویاقول یکلاح ناشر و روس ی یدلیاربح د) روت یدنص E باسو

 یوا رداعاف مسا هلا ول ام دا ص * درد شکل زور یک ہک دفا # درب یافشراب ره هر دایص

 ردی-راف ہارڈ كش لاغش ) ردهتسانعم هرک هدنوراب ( رد دیعم هنلءهدر ) هدانعم فرح ه)

 فرحا ) ردضلبا تالوکادنی:درارید هلاقح هدیسرافو وک. لد هد رع لادهش سد ) رار د هلاعج

 ن ا ۳ قاب انسور نیل | دیگ هل اد لوا ءا باغ در ۳ عراصم لوف درود ) ریکتنابو تد> و

ISلاقحر به ندر, لص توره دار ص سا رانوطخ هارد ۵2 اه هم رالوآ ورواآ هدول د درمب)  

 رواوا عفاو هدنو دنفا) شمدوتکن دارای دیفاق نازایدریک هنر دریب )شال دوس هلا سا نيد ر علیا یو مود

 هنر درد ) هنسانهراترب , رد اغدرف رفدعراضملءفدردب ) رد هتسانعم كيهدنوت کب E اعم یک در

 ییصاحنمالوآ یت عدل زا ۱الاعح هر ا ( تب لوص )راش عود ههاکنرلت ازادروخم) یە دیسی ادر

 ثناناوبح یجعرب یتعی رانرب نالہق ینا ىا نو کرک رواواعقاو هلکب زاما راکش رراوموآ هک ہرکرھ یرو رسو لی عدیس نادر
 و نم هام 1 سراب ا ید هک نانح * لبنع # رهراب یا نوکر یارب

 ۱۳۳۵5 2 تر نورب داوغ الو ناصاس ادعج یاب حر مکه یراب تشاد
 قافلا دشا . ارو اماخدلاراذکب یزشکنا دعلحزارمت هکر ھات دند رک تصد ع و ار

 هک کدوکرکم دن درک اطخ هلج دننخا د . ددووا تم دخرد کا ےکح دص راهح

EELار دک وک دعلخزا اروارت ابطادات یخ ادناربت فرط رهزا  

 r EE ناکورت نزا دود إ رسا س دنداد س اقیب تملو E یتازرا یول ار

 4 معب رط لش ی هیاکحو ر ج*ترضح * ۲ راع یاجرب نیلوا قلورات تد در 1 نینح ارحا

 كل هرم یرشکنا) رد هنشاق زو: e ك فاکو و نیکن ) ی داربا

 هلص فرح اب ) هل.ةرط حرفت حرفتمکحم ) هرکرب یراب ) ردکزوب هلبعص كم فاکویعف
 رروب ظفاح هجاوح هک رده اکن مس رومشم كزارمش الصم ) رد هیمال زارمش ی الصم

 (ارالصم تشکلکو دااکریآراک ) ( تفا یهاوخت تاجردهک یاب ییا س ہد ( تب )
 یرزو كن ر ندهیسابع ءاهاخ هک ردهلودلا دضع دا یههیمال د ّطع درنک ) لیلدت ا

 رد کعد رایدک ددل درک بص ) ردیس هبرتدا ره نددبنک سپ شاواقوتم هدزارشهک ش

 رد هلمالنوکس هد e هدیرمغ كناسذا هل را ده كمالو كاح هقلح ) لاءل فرحات ۲

 یوعدهک زرده هسک )وتو رشت فصوزادنام تنم ات در تفاضاهب یرغشکنا )

 هس اپ كالم ریعضو ) هیمالوا تمدخ ) اش هاو > هک) ها هروا قوا هو یی دلبا
 هک ) تد->و فرحابو ) قج الغوا دوك ) هنس انعمالا رد انثتسا تادا رکم ) رد-هجار

 رد هیعال تفاضاو یارس ناوراک هل رسک كنار طارو ) قسوا م !طمای) تفص طبارفر>

 ردزود یرلتسوا ین ج4 رواوا حطس» یرلتسوا كل نروا كناتسمگو ناتسدر ءرک هوا مواد

 هلا ه.لصا 1 یزاو ) تبح ا صم فرحاب هګز اپ ) ردشم روم طابر مارب 0

 رح کوا هګزاہ) هلا رمشح نعل هلغجتوب وا رد مفصت تادا هلی محف هجو )رارد 2

 8 هدنزاب هل هدر یکباو ) رلشءا هرهبی ندهعتسم یانعم راتیمزاب هناوا طار ماو بوزاب ی و یرور.در

 ابص هینابایصداب ) ردر لام ردءفاوتخادنا ییهدد- عسل ضمب هاکحفرح اب یخ ادنا)
 ردهید-هآ تادا نونو فلاو ) باغ درفم یطام لف دننارذکب ) شلوا عقاو یافتادیق
 نت ۲7۱۲ ۳۳۳۲۳۳۲۳۵۳۵۳۳۳۳۳ EERE DG EEE EESTI OTE که

 ( یدروک )

 ییعدیسنادر



۳۲۵۰ ( 
 gC O DL ی

 ردءجار هک دوک بئاغ رب-* یوو ) هلص فرح اب یوب) رد داپ یلعاق ردکعد یدروک

 دنداد )رلندروک ییالیعب رای د وط قال رایدتوط دنتشاد) ردکعد قبال هلبا هیلصا ءا یناژرا)

 (بیک: ر لوصح)رد هثسان مراتع هو ور)ردمج رک دوکر ب نیشو باغ عج یضاملف

 هکلب وش رد هصفرب یافناو ردان كصق كنس و رسد یا رد هلش رط لیثم < یساابهئز تشه

 ندراص اخ هل. رط جرف هرکر یدا راو ساق یک ق رغآ OE , زو كن رب ن درا هاش داپ سراب

 یس هر كناو دلادضع یکیزو هکید رویو یدنک هرشط دنس الصم كزارش هلا هی جاقر
 هلوا كن لزو یی ءاخ هسرروےک ندنس ۵21> كکیزو یتوذوا هکیک رهات رلددک,د هنرزوا

 ب چ رل داب | اطخ هلج رلیدتآ رایدیا هدتمدخ كلا هک: اواهد زادنا کحزویترد قافنا

 قوا ندیناجره هلغاح وب وا هرزوا یماط یارس نابراک هک قعلحوا ر ,الا یدایا تباصا

 ییزویدروهک ندنسهماخ كکی زوب ین ارقواكناابصداب رد داع ك رافصلغوا کتان

 یاو یووا رکصندنو لدوک رلددر و شریعت سایت ید راددروک قدال دکمرب واکا

 E هدنر قا ورو زاتعا یکلواات هکیدید كدلبا هل وب نوه هک رابدید یدقاب هشت 1

 كنس لغ وایا هکر دد هن اوج اردا یرسدن وب هک شما لقام نبش کود وا

 هداز هاش داپ ر هدر رهو نامزره هک هقنک هناب شد ور کندعس ردهص ین فئار , هل ىب هدکلاح

 نک دو رک ٭ دع ط * ایا لاسرا هکر دوا هل وب بودا تااعر اکس القا دوجوم

 نشود ردیبیکر فصو یار نشور )رد هیناب یار نشور# یریبدن تسرد دیاین رر * یار
 هدو تسرد ردکءد زالو | لصاح خل ) نلک دان ردکعد یرکف كا ر یلصاح ردکعد لرکف

 هک( تل لوصح ) تدحو فرحابیریب د )نو صم نداطخو ندناص تلی ییعاردکعد اسو عاص

 عقاو خور هد ربا وبدت تسردر ندر كابو ی مک>ک واوا او
 فرحاب)تدحو فرح ا)یکدوک * یری:دنز ید ھر طافب# نادان یکدوک هک دشا ها # رولوا

 یر )رار د دنناشت قوا هلر هک فال دواهقده)ردهنسانعم وهس هدنو طلخ) تبحاصم

 یتعو قجثالغوا نادانرب هکر واوا عقاو هاک ( تب لوصحم) رکنتفرحایو تدحو فرحاب)
 كنو هک رسا كعد رروا قوا هناشد لا اطخو وهس نسب bı و سهلوا نراعم هداتسا

 1 یر ارد مد دار ی سا ورد # ت راک * ردلکد هد راتعا "رح رد ردانو یناقنا راک

 هرا اههراخ * ددا £ تک وشوا E ۵ منحردار نیطالسو لولمر هند ناه>زا دوخ یورردو

 (بب ر NE ا دوخ یور قاخا ط التخ اردو یر دقت دوخیور ردو)تد> و فرحاو)

 ید: 5 ارادت اھ ماع یش وق EDE | داد ید ش» رونوا و مدروک ی اوردر

 كنا راک و ك رلهاشدا و ید ربا تفلا نداد لها ا ةن 7 ی نعل ش | هت زول

 یداقون یراتعا ا هكر ظذ كنا د لهاییصاح ردشمالاق نط تکوش هدنز وک ى« 2

 فرح ات)هناب لاوس رد # دوب دو ET *# دوشک لاوس رد دوخر هکر ھ ۴ aa ط5 #

 یس و یال.هلدد هرزوا Ny ت ره تاب لوصحم) ردکءد جات كام 7 ر )اها

 یلصاحرواوا دنمزاینو جات هسک لوا هجلوا یدندیا یوخوتداع یکلا دک یی یدچآ
 فاازا # دو دب عوط ۴ ندرک# نر یه ۳ دابو راذکدزا * زالو صال ندح اتحا

 ممطیب ندرک ) ردکء د )لر ردبط احد رقم ما لعف راذکب) رد هنس اتم صر > هلا هدودم

 لر یصرح رروب هل ةت رط ماع باط> (تس لوصح) رد لا هغو هد هدار دئل ھا

 ی! رواوا دالب نوب رس حط ارز لوا ملاسو هدازا ندنسالبا د عب هلبا قاهاشداپو هلا
 كل وامزا یک # ردزارفرساعا دزانیب ارز رانا اورفرمس نودیا مطاو هب هک نوا جاتحا
 سس تست

  ( (ADس (



 ییعتدر

 یدور.در

 یم در

 حدر

(COULD. 

 EGE SS ۳۶ نان اک تسنانازب رع ع قالخا م رکب د رک تراش ط نا

 E داع تر شذع دحر زود Tee ت 1 TR اضر م 3

 هک دیس راز مش اشک ازا یکیدش بئاغ کال نوج درک فطاتو تف رک راک ردار كلمو

 ۴# دنا دتفک هک هدنشد تفک تسنیکح هح ی رد دول تداع قالخ اس دّهط ال, نیدنح

 ندنمرک قالخا كرز رع هک یدابا تراشایسب رب ندنرلهاشداب فرط لوا (بیکر لوصح)

 ردتنس توعد تاجا هکیدر و اضر هيلدا تقاوم هلمب هدکغو نان هکر داوا وح ص

 یه اشداب و یدقلاق داع یدراو هاب هاشداپ هل بس یرذع یمدخ كش جد نوکر ود

 یی ر ندا کا 1 ندئناب لنهش هاشد ان هکنوح ید-ابا قفرو فطاتو یدحو

 عیش ردن نیکخ هدو یدنا نر کدام واک یدال ردقوب ههاشداپ هک یدلبا لاّوس هش

 شام دن دا بج او # سٹ طاهر ار ارک ره ٭ تاب # و تک 2 کریساا گالد

 فر حال وقت لدروا بطاحدر فمیطام لی دن تب ) صی م تادا اارار 7 هد تعساخرب

 رد هنس انعم ردصم هدلول تساخرب ) ردهجار هب هک یهد ارک ره ربع نیش شنمدخ ) هلص
 بحاو لد نکو ڭا مجد د كدروتوا هدئس هرفسو هدنطامم یک ھ (تس لوصح)

 ۵ کدناوت شوک * یونشء * رواوا شاوا تباث قح هدکتسوا اری ز قاق هنتم دخ رولک
 زا ها هد لواو یو) رد هال یورع * ینو كاجو فدزاوآ وش * یورع

 (تب لوص) هیمال فدزاوآ) ردکعد وییسلا باغ درفم لفت ین لوق وشف ( عجار

 كوهل تالا ۳ هرس ع ی اوا لاو كاجو فد هدنرع ماع 3 a قاود

 ن ردو لکی #* عاب یاشام ردبیکش هدد ه راک ناصت 2 هلا ا ]وق 2

 كردصم عاب یاشاع ) ردکعد ردا ربص بل ءعدرف» عراضم لعف دیکش ٭ عام ددرارم

 هدمور ) هللاد ۳ فو ) هلا واو نورتساو ) نیز دو ) نی ریست :) رد تف ا ضا هن 5
 غامد ) رروک رعو رو درارسب ) رواوا بوخ یسوقوق ردک ج یراک دید یرمصان لک
 رص زم نس اشا یغارو عاب زو ڪ ( تب لوص# ) ردماشء داره ندغامد ) ردلع اف

 لسو لک هدشامدو ماشم نمروک هدناصنو ردیاریص دسایا نس اشا ارو عاب ی نعد ردا

 ناز اب دیارمسب اد رارمسب ) رو: ک روصتب و ردلبا a 3 هدح یر £ ەڈىلڭوق نرسلو

 هلل رسک كمال شااب*رمسری زرخدرک ناوت باوخ * رپ هدنک آ شااب دو رک * شرا یدنع
 نا E ک ار رب د هغدصركلذك نیلابو)

 ءار ) ردکءدش اد انتک) یک قغدلو هکش ودو هغدصدالثم) قد ه هنسار یهنساو
 هلا ناکماسد) ردل اقونکم یی) ردکع دروآو 9 رک ناوت)ردب وتشوفدا ممهدنو هلرمگ

 دعا لجو یربخ رس ریز ) ادن رج ) شابا بصعت بی رفت ی نیلیا لخد هنیابا ریبعت
 كر اک اہک هسرلوا قدصب شاوطو شاد هل وت شوقرکا (تب لوصحم) شاوا عقاو لاح

 شط هد تلا شاب رولوا قءوب واو وارارړد هلپ وب اک ا٧ دمور هکر واوا هلب وبیراف دص ویراکشود
 نسکشو دو سقف دص) ییصاح) رواواقموب وا وتن وا نوئدصت شساط ییعو) هدلاح یییدلوا

 نیدهللوا قدصا شلوط هد ادفشوقرکا یتسانع« كالوا عارمص) ردنکع قوي وا و وا

 * شد هباوعحربلد دوج رو* شع زا:رواوا هلن ه هلب وب یرمغ ندنکیدلابا هطاحا یب رلاثم لر

 رررد هشدکشو ده اوم ) هاچ هباوخح*لد)فو ۱۳ 19 رای دد رک در داف
 یسر) رداد سانه تقەدنول شد) ندینیدو ندککرا ه-دا مکر ه لاتا هل هدکشودرپ ید

 کرح یرلدنسد هناوا دروتاب هل هدنک واهدکشو در رک | ییسا» بولا ۵بار كل وا هدول
RR ۰ ۰ 

 ( شروت )



) ۰۳۱۷ (۰ 

 ارز) ر دیقم هلعفدرک شوغارد ) تابا ردردافیربخ درکن اوت ) ادبه تسد ) شروتاب
 هل وعفم كل ردصم تفاضاهشدوخ ( رد هنسائعم ردصهدرک هدول ( ردءجوقندرک شوغارد

 راد هدکنابروتا:دکشو درب هاکنس ندده دازا لوا دکتر بل دزد مهرکاو(تد لوص )رد تفاضا

 نچ وق نس نس یلصاح )ر در داق هکا:ا شو غارد نس كالا نە )ر در داق هغ وق ییدنک لا هسدازالوا

 یدنک رواو كع ایلاییسانعم فهک رتكننن ات عارصم )رد هث سا دهد نک ناوتهدنو ( ردنک#

 ردنکع كانا هدنعاح و دک بلاو ( راویرهیک هدفج وذ نعم قازرت سد هدکفحوق
 حس حس

 | درادربص * ججز یب مکشنی و# ایم ا قع ع دک ا نیبد ق٤ بوحوق نیلا

 هدمد ماعم مهو و د> لم ماتم هک رد: ددادضا رابع جب جک هلو ا م ولعم * چ: دزابەك

 رد و كاتو ج ج ( و ییسانعم حدهرد دن اعم مودم هدول ( ر رل مسد

 ردت وب ننه یذو ) ( ججیهتفک *دروآ هچاشیز ) ( ججز رباد یاک تەکودب ) ( تبب)
 ج جی زه یمکش) (سک چ نړ تجر ا نکم) ) Ta 2 : نینچ مد دن ( (تب)

 ر دایعتسه هدراانعم تعفاومو تعان ندندزاس) ردی اغدرع عراضم لعفدزاسد ) رد) هراس

 هنر هنا ةتبلا) لوا عن اه هل اج هکر دق وب یربص ےکش موم ذمز سز ھو اماو ( تلوصح)

 ییسانعع لالوا عاربصع ( هتلازالوا یا ردها تر و لکای ےک كند ارز ) رک كەرەك

 نیکسم) شعسالود هرربلوععمانو شتک لاب برغنیندءاعءالادارلاو رلةس خب قشالود هکر"

 ییعل اف هدنفیمح كننات عاصم ۱ ۳ کا قا زاس ۳ يرل دیا قاعتشساند نیخاس یدزاس

 # یشوماخ د.اوفرد مرا عجباب # رف سا لکدتالام هب هست جنید لاج هلزود یرلاب

 بااغرد هک تسا هداتفا رابتخا ناتلعب متفک نحس عالتما فک ناتهودزا کی # تراکح ٭

 هک هنآ نتسدردارب یاتفک دنآ یندر نج نانتسد "هدیدودتقا قافنا دو كن نکحرد تاقوا
 فاض ە دیاک* مم)ردر دصب نتنک )رد تفاضا هلوعقء لر دعم مفك نع“ عانتما #دنیبن کیت

 رد هنس انعم ترس تاعو )تیحاصفرح اب ) ردءفاو هلا قا ّم یوو ىلوعةم مدعم نکدو)

 رد مئفکل وتم ھی ا هاج و یرمخ تعاهداتفاو )ادم عاما )ق لعتم ہرا تخااب) همالتفاضا هلآ

 ردکعدرولواعقاو دتفا ) ر دهیمال تفاضا هناقواو) ردکءدرنکا بلاغ)تلع ناب فرح هک )
 لک هدنفا لابقتسا ید لعف دنا یم) نمارد)العتسافرحرب) ف ال نان د هد د) لاح قرحواو)

 فرحا کب )هکر دک, لوا هک هبنآ ) یدیدتسودروک ذمتفک ) ردکعدزعنددا اما ردکعد

 ) بکرلوصح) ردکعد هیهروک کال, ارد ه.اعءاعد باغ درفم لابعتحا ییتلءفدین) ردصم

 بویابوسزوس تاقو ارك |ییعی) مکیدلا با هک و زوس مدید هنر ندرلتسو درروچ مش ترمضح
 نهار و ډا هدزوس قاغا هد اقوا رکا هک ردلوا عف اورايتحا هل بس لو" مشدلوا شوءاخ

 نشد ردار یاتسود لوا یدیدزشود هب یربغند نمار یزوک كران" د هکوب لاح روا واعقاو
 مشجردو یدعس تساک # تسبیعزک رز توادع مش زم ھ٭ تبب * هیهروک البا هک ردک,لوا
 هلی را صف كانو تف قو ك رربد تنعم دګرع هکر دذ ور ءءزه ٭ تا نانمس د

 ست ا ءا دمر رز )اد سمره )ازا ګرد هينا توادع مٹ چ) هلص ف رحاب ( ردلباقم كیع ل صاح

 رد هغ اتسم همس هلج و لواربخ هلربخ یانو ین اث ءا دنیمربخ تسییعر دکعدقرولواردلیطفت تادارت
 تد لوصع)ردلعا كفرطراخو )هال نانعد مشج 3 اده رخ وه ید ءس ورب م دهم تساک (

 یدعس رونب روک بیع ولوا زه نقاب هل زوکو دد ین ردبیع قرواوا مه هنب زوک توادع
 ردنکید هنزوک كنقاب هلزوک تو ادع عل ردنکید هنن وک كران ود اما رداک یرات یے

 ردشاد و خاو اد فرحواو * رشا باذکب هرو الا * ےل اصب رعال هوادعاا وخاو * تاب *

 ؟یرورسدر
 رد رس و لع دیسنادر

 یرورسدر

 هرلدس رد هکر دوب رهاظ ۳

 ردن درء را بع + محبلاعتنا

< 



۰ 

 ییعدر
 یع یدیسنادر

 یرورسو ییءدیم نادر

 یدرورسدر

(FA) 

 درفلابعتسا ىن لعقرکال ) یزالمو ردنوادعبحاص دارم ازاح رد هیمال یفاضا هثوادع

 لجرب یریدقت ردقلعتم هب رعال اصب ) ردکعد مک ندنفع اضم کاب مصن رداع رکذم
 دریسا *هلج و یربخ هیلعذ "ډل حواد مخا ) یدناوالرتنوحما نزو ترور قوصوهرد اص

 هطاص یوعفءهو رص عجارهخا ه دنتح عاف هاب) لاحفرحواو) انشا قرحالا) هقناتسم

 هرکص راربد هر طا هلبازوک هدنلصا هل وکس كيدو ىع كمال رالصت بوصخ» ربع عجار
 كنشویعف تا ءرشرشا ) قلعتم هبزاب باذکی ) رلیدلیا لاععتسا «دنسانعملخدو نعط هللد
 ( تب لوصح ) ردردصم هل رده ك شو كل هزه رشا ندناب لعرد همش تفص هلبرم مک

 باذکر دیا مينشنونعطاکاالا زایارو رم ند هن یک اصر یبح اص یب یشاد رق توادع
 هک كلذ رب لصاح ردیا نعطهدرب یکیدروک هطاصوتدرد رورفهو ربکتموباذک هکی ەد رشا
 رد نيد دوخو ردا مک راتآ زوساکا هک رک ندان هوا یاغبو توادع هب هنسک اصرب

 هتاس یکرو * روک كشوء من دشاب تشز # روھ همشح روف نک رو *# یرغندنولو

 یتفاضاهروههمشح ردکع د یج دیارونمو نشو ر نه یج ردنلکلاب ل اعر د ییکر فصوزورف تیک

 تسا ردهنامز تادادشاب ) ردەنس اتهم اتقا هلازوهءاهروه) هنابروه دمدح و رد هیعال

 شوک ( تاد لوصح) رد هاب یفاضاهروک ) دیمال كشوم منج ) هلص فرحا ) هتساتعم

 كدسارب یعب كروک كشوم ردنک رج یسایض كاتفآ نە یرون یجردداکااب ملاع كنس همشج

 شهرودولد روش روک نکرحهنژ وک نده جل وا ص روک هدشنوک یسنج هسار ینعل 4ز وک

 ردکعد زا هنرع یصاحنمرک هن زوک یه ردءقاو داب رد هنر دشاتشز هد دهن ضد

 مزال كغروک نیکرح هزوک هلک روک هدشنوک شافخ ارز ردبسنا ندیکلوا هءاقءوب هسا وب
 ذخاندننخورفایزورفو ) رولک ندقلوا مشچ هرش كمال يار اعا یک ر ف صو یزورف تب )رک
 * تیاکح * رد دنعالطا مدعندیف اوڏ قمزابروح هر روهو ) رواک ندکلرسنریص) كجا

 یهن نایمرد یسک ابار نحنا هک داب تەك ار شرم داتفا تراس را: درارهار یناکرزاب
 12۳ رد نالصم نا از ا نا تار ارم کلو موکت تسار نامرف رد یا تفک

 یناکرزاب * هراس هه تناعش رکیدو هیام ناص ةن یی د وذدود تییصمات تفک تسح نتشاد
 ینآلءفداب) ردگعد یدلواعقاوداتفا) ناز تراس ) صیصع تاداارو )تدحو فرحاب

 فرح اپ یسک اب ) لوءةمتاداار)ار نیس نیا )ناب فرح ہک ) ردکعدزک رک باعد رف لقتس
 نیسایوف ب طاع د رة ء ع را طه لذ یه) )هراو هر وا نايه هل ص فرحر د) تدح و فرحا و تءحاصء

 ر دکع در دکنسربخ تاداانونیسو ) صیصخ تاداارتسار)نیسم هیلبوسبوروتک ه هت روا ن٥ا

 یب یعور دکع د هلا هسا نهم ترور ص ندن د لاد رک ر د طا د ره رها ل عف نا درک )هیمال ن اهل اف)
 هتسالب كنو دع تناعس)رد هنسانعم ه امرمس هام )لیلعت فرح ات )ناب فرح هک ) ردکع د هلا ما طم
 ی دلوا عقا و یتراسخ نول كيب كن اک رزابر (بیکر لوصحم)رد مال تفاضا هی باس )ارد هکع ود

 بورونک هیارا هي نیسادوف + هتروا هلی هکر ب یتبحاصم نابز نعپ یزو مو کا يلوا کیدیدهناغوا

 یلزکی رسوب هک هلی ملطهو فقاو هب هدفون یبامار دکنسنامرف ردپ یا ید درمسپ نیس هیلیوس

 یسا رو یناصعت هب اهرم یر, هلوا یا تدیصء مکا یدید ردپ ردن نیلص» هد ههوط

 شاوج هدناوکم * تاب * نوسایا طرا شود تودیشنا ی! ی هاوک بو وس كلودع

 ی یا وک ( بط ا ورم یه لعق وکم * ناک یداش دنن وک لو> ال اب * ناش داب

 هصغ ردفا ندهو دلا ) هلا هره چ هدنا ) شع راب نیلبا ذخا ندنافک )ردکعد هلل وس

 لد: وک لوحال) لەت فرح هک ( هلص فرحا نانسداب ) فیه ال تفاضا شاوخ ( ساوه

 مت ۲۲۳۲۲۳۹ هه

 ( مدقم (

bis vı wh 



 قلب داشرد بیک روت فصو ن خاش ( رد « ۳ EE ( كغوسىد ۳۳ م دهم

 هانم“ د هک ندنلعاف ادوک ) ردلاح یک ر فصو ولو ردءج تادا نونو فلاو ) ىجا

 لر هد ةوقالو لوحال ارز هاب وس یک هصق یدنک هرلثشد ( توب لوصح ) رد ربع مجار

 هل .. کش ق عج اژرید هل وا ره اط نع كز وس رد ةوقالو لوح ال دوخایو راروث روس

 * تیاکخ * REE تم هدر, یک كوبى اکرواوا رورمسمیرللک و کما
 لذا رد ۷ ادرح بت | ی تشاد سم ۳ 9 کو > یاوج

 ردالپ طة عج لب a مات از د5 رق) فلز ر 5
 رد هلو هدی-ایبط ) رک را رد هتسانعم اوو ص> ]۱0

 فرحا ) قى )رد قفاضاو ) رد هنسان ەم سا ا2 لاح ) ردکع ددننامو لث مردان )

 و مو ( باغ عج عر اضم لعف درب )ردە 2 هدیسأب یت ین ) هاکح

 ملکتم چر اضم لف مر )ردصم فرح ایراسم یش ) ندا ردت ی ات

 یا تام E ANE ندا ضف عاوناک ناوجل-فاعرب ) بکرت لوص# ) ردهدحو

 یدزایوس زوس مح# یدرروتوا هدا اع ز دنعشااد هک ردقاوا رد راو یعبط ربظن یو بوخو
 اک هک م رقروف دنع ابا ید د ناوح نس زا وس نوڪنندکګ دابهدنس لغوا یاید د یسا ادرک

 هک یدنشنا * هعطق # مکج باح عب عدلا قاراسهرشو منو اروص هتسارب ندک اپ

 تددو قرحاب قو )نا که دن مت یو

 ردرا هال شيوخ نیل هرز ) یدرلذه* نهد ) یدرکود یضام لاح تناکس> تفوک یم)
 كرل وص ارزرداکد قب رد راک دید ناعاه دم ر دارم ) ر دیس هاب الت هل کف كمال لەن )

 نو.هشاو ن وسسلریسرارقاق هنتلا كنلعا هکر د رسکاد ارم ن دهم ) ردوا یدیکرثکا

 کد )ردشوار هغابا یا نیید بک. کک نڪو رد_ھعشسل دارم ن داوا ضد )ود

 یدرقاق ج ج اقرب ةا یی قوص ر 9 د ا یا ( تس لوص ع ( تدحو فرحان )

 یهر تف ك سا * ید راقق یرسکا ج اقرب ھنتلا نوه الوا ےک ین

 شواحو یشاب یرچ كنهرم-)ر دەجار هب یف وص ربع نیش ك E لە ا

 بطاح د رقم مما لعفا ب ) لیل فرح هک ) تدحو فرح ابو ) لردیا قال-طاهرایکر اوو
 مب یتسانعم بوت وط السعتسا فرح هنس انعءایرد هلص ف رحرب )رد بل تآ هدنوپ لعن )
 ندادن رد طاع د ردم ما لعفدش ( یافب ضارب یادم نیرد هل لعد هرزوا مروت

 یل یقوصر کف لوصع )رل اغا داوا هكا رل: دا ذخا ند نتس) ردکید هل

 ناسا ود هاد نرم ییعل هدد لءد همراوط ی كنه ریدر یا کر اقف ۵تا

 یاد رمقابو ا هه ر اا ی کا هنملءا یف وص کوب ض رغ ی دتوط

 یسد راد هکر :# تب # راشهزا هدول نار كن اتس وب هدوهس یضعب ید رابا فیلکت

 یلصاح) لای وس وب )رد هنس انعم هتتنک ان هتفکذ * راے شلیلد فک وج ی ا 1

 هک ماد ام نە قوب یشیا هلکنس كن هد نکا ماوس EES ی

 یراک هاکتس کل دین سل دیک د مروا EC بل نالقاو مال ن ی یاوعد

 لیاد هککب ر دار وس دد مر ھام هدرا نالفاو مال ن یني لړ د هکنوحامازالوا یساوعدو

 داستفا هرظانم ریتم هالکزا اریکی * تیاکح ٭ نوس اوا نعم یب یاوعد میکات روتک
 | جس

 ( س) )۸

 یعردز

 ییدر

 کدورس-و ىلع یدیسنادر
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 م ن ندنحا وت ر شافک یسک تشکر 7 تخا دن ریس دمارب تعح وا ابو هد> لزا کا

 واو رو خم نشاط تو تا د نم لعتفک یدعا ۳ نا و بداو

 تە رطانم) داب هربت ءال # دآ TT ن و دواش ینو تسال وا مد

 هل اعم یل ىد م: a OE ۱ا)لکد لٹ اقر و ەرى هکر د دحل ٥ عج دحام ه)ردکعد

 ندئسودع برعار زر دع اک ندر E ىغا ناقلف یا ا 2 ن افلقریس) یدمهداهضرا ۳3

 ماعم ترابعو هدنراراس رانا شیرپسلوا و نوعا هر ر وة ناجراتآ هلا رربررب یتبا راو !میچچ هس#

 لدم هدا هلاقم نعد دما دعيج ی دم ار یدلبا صارعا ی یدود تش کر )ردا يعتس ٥ه درگ

 هدیکر هک هتنردکعدرایا لوو زد دونشیغ ) ردکعد امنا ردل دبه ندهزمه لاد اهندب )

 ردیفاضا هتلوعفم ردصءوارفک ندنش ) ردکعد یایا لوبقو یدنسا نع ی د کدزوس
 لواو یدلوا عقاولدجو تک هلو نرد كتر ندالعرمتعم ( بیکر لوصح ) هیمالو

 | رجا ییعبیدنآ ناقلق ت قاع یدمهدیا هلام نعل یدم اشعیح هلاناهرو تخ هلبا ررلم

 لازىسى در هلبداو ت٣” و ءالضذو لعردقو نس یدد هلاع دیکر یدلب :اضارعاو یدلاو

 هسدا لوا ردخاشم راتفک و یون ثیدحو فرش نآرق ماع م: کد ع كدمهدا هلاعم

 ررب و اف هل نع كيلا : ی :رفک كنارولک هموخ اه م بو ایا لوقو رد کد دقوم هرلذوت

 تسا# e و تسلا # یهر وزربخو و Em نا * تا #

 درفم لد دسم ید لعف ی دی نا راک ) ادّیعرخ وم شاوحربخ مدد

 نهان تند ناو ۳ هک هسک لوا ( تا لوصح ( ردادتسهربخ ردکع د نيس ههر و بطاع

 هکر داوا اوج كنا نیس نھ لوب رفظاکا هلبا رل یوق هلو عد نيس: نلوا صالح بوات روق

 اریهلباسونیلاج # تراکح * نیس هبا هااکع مه هلکنا لصاح نیس هیمر و باوج ج5ا

 یم تمرح یب هدز هد هیس عا * هدرک ییمرح یو هدز یدنعشناد نا رک رد تسد هک دید

 تفك * ردکعد یدرلبا گالرسنم رح بوروا رولوا 9 فرح یعر ءاههج رردقتوب رد درک ۲

 3 سا ك >روهذعهر سوی اج ۷ یا ھکد E ك ن او اراک ید و اناد نار ک1

 IE هد هسا ضع! از ٤د ا هدرک تدحو ف رحانو ) هی ال ی دنمش ادای 5

 یدزرتسریا هباک> فرح ایدیسر ) ردکعد هبت رهو مام ردتهحمندهاکباح هکیاح ) شعس

 شم روا لا هنا هل ریس ادر هکدد روک یهلبار س ول اح ( بیک ر لوصحم ) و

 یشیا كلا یدب الوا لو اعو اناد دشا د وب رکحا س ول اج یدردا تالرسم رحو

 دار تد نا * راک و نیک دش اار لقاعود * ی ونثم *یدرعسربا هب هت رعو هلا نادانرب

EET ۲فرحان ییاناد )شاوص راک ) ردکعد اب نیک ص: ص2 ناداار  

 زالوا یش اوصو ضف القاع یکیا ( تیب لوصح )رد هنس انعم فیثخ راسکبس ) تدحو
 رد ادانع ها فو نیا ادو لق اعر ه روش اوص هو روشکج ه لقاع کیا قع
 رانا لادحو دادع همرهخ لوا انا درا هساوا ج هدصوصخر نادانراسکءسرب هلا نادر ۳

 هدتنج كلفاع کیا نس اعم كالوا ع ارصم شالا تال نی.د رد هلیس راف فاک راک
 ۳ رو ۳۳ ع لب 5 :

eردنا هداوا ترک راس هدراسکیسردضرت»م یدنک نیل 1 ض ارعا هند زالوا ترحو ضصعاج ی ۳  

 یرورہ در
 ود ۴ل ؟ نيس 7E اک نادار کا 3 ۳ ۱ داوا هثس اتعمرس راس نيد

 س 1 2 ۳ e یرور سدر
 ت ون ی! رد ایم ایا یو رفت هد وډ تح وا ) تمح E فرحاب A# د وغ لد قو

 رد صم فرحاو ردکعد قمو هل وکس كنارو یھ كنون مر )تیحاص«فرحا ) قاتشردو

 رکا ( تب لوصح )ردنراسع ندقلا هلا لک وکر دکءدرابد رد اغد رفع عراضم لعفد ون )

 ( نادا )



6 ۳۱ [( 
 ععع______ ____ سه

 عالم لا دی درخ هس رل وس یراب یرا نعل هس رلب وس گا اکل ڈک مسو توا و نا دان

 نودم ې ٭ ییوهدنر ادهکنلد بحاصود * ردا رطاخ ء *یل- ی جد رولا هلا ی ییلکوک هل اطاو

 هش تادا نودیمش )تدحو فرح اب یوم )رار دا نفحدنرادهکن یی وح مرزا و ی ذکر مس
 فرحواو ) تدحو فرحان یک ر مس ) هنس اعم نيل یک الذک هديب رع ردکء د نانسمه

 هدنو امارد هئس انعم تمرح لا ارنوکسو لبا حوتفم ا: زو هی دود فلا لزا فاع

 تمر> رد یکر فصووح مدزآ ) نوا نزو تدورم رو دوا ن هرکس ف او حوت هه واو

 ییا یکیاو تدحو فرحابو )رافوو ضرع لها یعب یحاص عرکتو عظء ىع یهتسا
 لد تحاص یا ) تس لوص# )راشم الوا لصاو هنس ادعم كت د وب راذتوط ردص»فرح

 مدعو قأفتا لاک زوسوب زالوا فالخو قاقش هدن ر ارا هجاء رب یتعب را ردا تب اعر یلیفرب
 هدر لارا هدراردات اعر ور تمرح ب>اصر و شکر سر نیل وب 1۳ . ردترابعندق التخا

 ریوصت كتو هوا فالتخا هدنزارا هک ابا تفااخح هاناد انادارز ناوا قاهشو فالخ هطیفر
DOEا ودره زا رکو # ردع ال هکلوک الو مک ردراو یرلف مهن بیرغ كاش  

 دن ا ال باغ عج عراضءلعف دنن الس کب # دنن الل سکم دشاب رز رکا ٭ دنن الهاح

 یدعتم هلءزال ندا کو ینحسک الاو ردد نوحانزو ترور رده, دەت تادا هک نونو فلا

 ( تی لوص ع ) شءالک د ءاکا ندشلاوحا انشا نییدر دمزال نینحسک س ردکر شم هد

 هسدا الهاج هل ندباج ییااماردببک نالوارکذ یلاوحا تالف اعر هلک رسر و گلد بحاص یکیا

 e ندقاقش هوا نادانولهاج هاب ندباج ینایلصاحوهرهک لکدرارا رق هسرولوا ری زرکا

 یرور هدر | * ماحرف ال یآ تسکاق ل# مانشد دادییوخ تشز اریکب ٭ یودشء * زالو الاخ

 یدابا ل« گ,داوا ید کوس یع!یدرو مانشد ییوخ نیک رحر هنر (تب لوصح)

 ردکعد یرمخ قبفاع ردیکرت کرب فصو ماحرف كل )رخ یفاع نعل رخ یکوص یا یدیدو

 اعیجاحارشدر

 عج احارشدر

 ماز )رد هنعاسنءم ر دزفب ٭ ینادنن ره نوح نه بیع ماد هک # ینآنتفک یهاو خوک غاززب *

 ینآ) ردکعد نیسرلبد بطاخم درغ:عراضم ل-فیهاوخ ) نابفرح هک ) ردعازا هدالصا

 دمال نم بیع ) للت فرح هک ) ردکعد نوسساوا باطخ رعطانو ردنراشا مسا نآ
 ارز مرتب ا اکب ییعد كے ود نورا اک ن س هکم رب ندنا ( ٿاب لوص )
 ناڪ * ت < # * روا وا ن س یھ یدکی لا 15 یکم هکم روا

 ررکمار E یس ییج رسرب یاس دنا هداهن مطا یب تحاص ردار لاو
 کب لولم ءام دن نادا هاچ زاو تفکر کد ترابعب یداتفا قافلا یم نام رکاو یدرکن قد ت

 مسو هيلع هللا لص كن تروح هل وکس لر هل ء۶ هاحو یھ اب س ناب # تا

 لئاو )رده-یمال یفاضا هنعسا لاو ) یدارعاش خیلبو صفر ر ند ما ندنراحادم

 دنا هداهن ) لوعقم تاداار ) ردیعد ن یصفا ن بهو نطاق نیا کردیا كل
 هیمال مجرس ) فرظ فرحرپ ) تدحو فرحاب یاس ) ردرل ابا نیت ندب ردرا موق
 هباکح فرحا یفک ) تدحو فرحابو )ردکعد هی ردص ین زدنا دارم ندعج

 هل هنعسف نع.نامهرکاو ) هاکح OS ) لو ء تادا ارو ) تدحو فرح ایفل )
 سا یدلنا ض رام هدرص وصخ وب نوع یصاح سلوا عقاو طا هر نومه دا ص هو

 یرورم.هدر لولم یامدنبادآ لج )و اکح فرحاب یداتفا) رد رفت ی ضرعءت ههدداراتخا ییارابع ظا

 نیل رلخیابا نییعارمظل 1 هدنغالبو تح اص لئاو ناس (بیکرت لوصح ) ردز هیمال

 ا رک او ید رابا رره ىظةلرب ھار وس روس هدن ررص كلو لفقر لبر رلدعد
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 ید ردنا اداو ET 73 یرغر اید اوا ععاو ق تلا هر لوا او طول لوا

 ۵ اب وس زارکب یژوسر هدس اع هکر دوب یسار, ندشادآ "هلج كن رل رح احد لس مط السو

 د ماد # دوب لس و ق دصاراوا رس # دول ی رشو داد هح رک نکس * یوم #

 ( تب لوصح ) قیالراوارس ) یعلق قلتم هب یدک لکوک ی ید یاب کوک دیک ر فصو

 ےس رواوا هدفن ال نابس 2 نیرو قا ااا همانا یل 1

FESهو کیو (تب لوس ) روشی عاب 1 سٍهژاب * 
 تا 

 هاب رار ۴۰ ید ها روس ید هر 17 ا د وس هرک 9 هکن وج هددس رواو | حودمردقن رهزوس

 را تر قدس کرک E یل زب راد هرکرب هکن وچ یب اواحارز

K3زااریکد # تباکح * لک د مزال ك-ٍء رار  = EE:لھګ یسکرکره 3  

 ٭ کرانا نتهسوا هدرکانم ءزونھ دشاب ن ن رد یر E SA TS E ا رقادوخ

 دناهح ی 3 E رم هک دنسلا نر ند یکح CEN لوصع )

 هزوس لوان کا سا اغ نزوس زوئههلوا هدزوس ۱۳ص زوج کوک لار گم ار ارقا

 رواواش ابا از دا 0 ل ازا دشا هد رکرا رقادوخ لهحر ۰ رکص ندتمروک دم ( ۵ تیلشاب

 بید ن * نس نايم راد رک روا ره * نو دم درخ یا تس رس ار نع ۷ یوم #*

 یدعالواوراویرخآ یلص اح یعانا غ ا یید هراو یاب لوس ( تب لوصح ) ردکعد

 ماع ی زوس لوا راس اب هزوس و 5 هدژوس هسع 7 یاب هدر ونکزوس مدرس هروازوس

 # دواد> * سوچ دیدات نّگک دوکن ٭* سوهو رد و كه هدنوادخ * ییا

 هک مادام)زا:وسزوسیحاص كارداو 8 ریبدوزبه ) ( تب 9 )ره 0 ) هی
 ع2 روت تر ال یالوا 6 لات ]یھ رو ص> رج ه.هروک مسی ید ( هیمرو ا

 (E تا DS قاط سارا بد زاد اج = ی E تیاکح × راب وسز وس یزولقاع

 یلاع روتسدون ده دنا هش وب  مهاعر تا 9 صم: ر هجارزو سما نا طاس

 * دیر ی ارج سا موکنسکبهک دناد هکنادامعابتفک درادناو_یهکام لاث ءاب دیوک وتابدحمآ

 یدا یرزو كن هلرا هد كی کیایدن ؟*نسح) هک ردها شدا رو مثمدا مند دو ناطاس

 زرد هرزو هدح تا هر ك اتو كالادروتسد ) یدا یوم مهو یرزو هدزابا

 هک را دد هب یادنج نسح ص جار ندنرالوق ره هر ر لوصح )

 یی ) زالاقی مک ؟درسیدید یدنهمنس> یدرد هل هدنصوصخ تهل صم نالفهاشداباکس
 نهدو کاور هکلیوسهب یک مت یگ ر د د اکس نیس یرزو كنکام نس هک رلیدب درلب وس هد زس

 نو" سد)رولبم <S هب £ د هب هک ی! )مرده ا ؟رولبهک هلاداغګ الواى ید دیدنی ن ند

 نشو وخ رس هاش رسما #* تجخانش لها دیوگب دلاد هک ن . ےس E * تب * ز نیسرروص

 دنا د )نکس ره )تة ص طب ار فرح هک ) رددیقم هنلعفدیوک) هدانعم نا فرح هل * : تخاید اش

 سد ) ھت ام ع ردرد ص٠ مسا هد وب تخانش ) هرزوا ارتشا رد رال وفم مدةم اد وکیو

 رد هل وب هد نت دوخرمع) رد هیع ال هاشرمس) تیحاصمفرح اب ) ردکعد شداد لها تخ انش لها

 ردک رشم تغاارز هنسانع» یدعتم قعءانوا یتعب رده-:-انعم نتخاهدنول تخاب) هلتطدءاب

 ی شداد لها رلب وس ی رو .هک یزوسر (a هد ناب یدعتم هلمزال

 ی اغوا نیشار یدنک یشا ک هل تیم اا ییرمس ینعل هل رس ڭا ارز دوش یک: دابره

 كلبا اشفاوراهظا شیررارسا قاعتمهننکلم رب داو هتاطاسروما كهاشداب ییصاح لکد قد ال

 ب سس س تب
 و

 ( کاله )



 مدو راک زا E یدوهج مدو ,E یارسمی د دةءرد *ٿ .اکح ٭ ردییس هک اله

 هک نت نج عك درادت بیج 5 2 : سرب نما تنها رک نا نا فصو ملح نا

 یراتفاضا هنو ہفم لار دصمیرلت E ال دقع ییارمس عید ةع ۴یو اباه وت

 زدلہ هةست ا: ھم ارمشا رواوا.اک حو سایه قابردردصم لد كایعدمع) رو

 یساوا ادخدک تدحو فرحابو )رار د ه یدو دوه )تدح>و فرحاو)ردند دادضا لصاح

 هاځنا فصو) هیءال هر هلعو)رد هنا تفاضا هع دق )رار د ۵ رلی> اصل) هسنراسو یبسایوک و

 بطاح درء معا لعق هل رمو ی كەچ ءاخرخوو )دیک ۳ فرجام )رد هد وععم كردصم

 دقع كوار) ( بکر لوصح) باطخ ریععایو) هیمال ییوا یاس ) ردکعد لا نوتاص
 ۶دنرادخدک یک دو كل هلو ن یدد دوهحر مدرسا قلاوار یید) مدیاددرتم هدشسارمُ

 هک یریغ ندا مدید ردقوب ېچ هک لانوناص روص ندن_ ردراو هک هلوش یه هو كواوب
 ردرا د)القرالا ارز)ر دن ی ۶ در .هلاخروک AS اهراس کا رس ین نسسوشک وذ كلا نس

 تدحو فر >اب ا ٭ .دزرا راع م مس مردهد * تاسف ایه ۳ 2 )۴5#

 هک )نر رسک زر یندحو نیید تدحو فرح, ەرە * )ص: ےک فرحارو) لسوت فرح هرم هور)

 قعواكرت هد ا ۶ هرم ظو) یر ءاه هد هبا ) ,a. NS درادا توش

 )م رح نداشک د رد ) تاب ( ردمةاو هدست واڪو ید تخم ۳۳ هک ) لک

 یداوا لاصداو تك GAT 1 با و ما هنب : رخ هدنلصا )میگی ۳ دز سر

 A اراپ [- ٤ ےس) هلا نوا مرد هد) رلشم ۲ تراشا هلاصداو فذحو اوج حارش ی ۹

 ییتفحو تاع یعدررید رکاب یزو AL درب ردا : ردص+تكناب ۹۳۹-۳ هل سسک كیءرایع

 و رک دەبا ھى ا کا 3 رقم عراضم لعفدزرا) رررد هراداکا دهک ر که کالا ص عمل

 کک دوار رروب بودا ۰ برا طخ هد وهج 4 ترضصح ت لوصح) ندندزرا

 هکر دم ولعم کد هخس هد نوا كش موك باق ین ررکد هثعوک مردنوآ كسک ایرایعهلوا یس واسه

 *دود ابراودیمان نکیل*شعر کده ه2الغد نواواس هرولواب اق هدرس ەاەو !بلو 2 وک

 رد 2 ادا هدوبر او) ر دوم انزو ترور د دز هدوم دیما#دزرا را رهو ل رمزا س د هک

 4 مع اک لا ریه الوت لر ه )ناب فرح هک )رد IE “2 ندوب هدنو دوب )ردکعد یلدیما هنس ساو ی

 ی۶“ رواو نە رولواداوء واور نوح ا نزو ترور بوو ا عابشا یعع كروت رد ھن سا ءم توم

 كنرک ل رک یل وا یلدیمااما رروپ بودا اط هدو> تان لوصح)روئوفوا یک یصاراو

 توس راد هدشار زرددا را, لء ءاک مرد كی ییلدروج ر »اط رک د كی 0 رکص ندکک رم

 رکد ا 2 ما میس م رد كم هوا کا بام خو داب یک كن س ندكل هاسه یل ر رده

 6 درک دب.دزاو 1 لس ا ۳۹ اجدومر ]9 ا رعشزا یکی ۷# تیاکح#

 مار < ه> ی E زج اعدوب ھت مد ا نیءزدرادرب یکسان تساوخدد اتفاوا یاهفر د ناکس
 ےک

 مکح یا تک و لیاقت ع ودینشب و زن دار اب سود ا ر سم

 ر دیمال نادزد ریما شد # یاامرذ م انا 28 مهاوخ یدو هعاج تفک هاو یرمج ن

 یضام لعد دند تس ) a دن دتا ) لیل فرحات )رد عر هر
 فااناک-) دستم هب رفردبوک هلا هلصا ءاهو هلا اد وار ردکعد رلیملا باغ عج

 ردکعد A هل عن كوا ا9) هلص فرحرد) نوڪ دلوا تاب ید یداوا مج هلانونو

 ردعست ندیضام هتسب) ردکعدزوب هلی" كباب ) لب )عن فرحا") هل طح ءاح راردهربح هج“ راف

 لرم> ردب شم روم ˆ نیءزو)ىربخ 2 A ۳9 هام ناو ردکعد شل

 كد



 لع دیس ادر

 یدور-در

۳۳ ) 

 یر ندارعش (بکرت لوصحم) رد س اهم قاطراح هژنوکس كنارو ج تر هفرغ)

 هرشطندیوکو رلیدلآ یتسا یک ان یدرو كيب ید دانو اعدو یدراو دنناب كنيکب رلیمارح
 نر>اصیدا شکوطقارمط نوا قم هر ا هردااق سا طر ات یدایدرابدشود دن درارل ت ارل دابا

 یرلشاطورلذهزوح نعدرلش ج یرلتبا کر درامد ره هداز مارح هول یدبدن دنموهر لتا یدا وا

 یی هل د ا ندس میکح یاهرعاشیدیدو یدلوک و یدتشلا ندق.طراح نا دزدرما رلذاعب

 مسابلیدنک اکیییعب كرر وجب ماعا رکا مزفسآ مسا یدک ید درعاش هسا شش ندش

 تسدن دہماوت را مع ٭ ناسک رک یدا دوراو دم ا# تا # ردناسحا نیع نامش كررو

 صیص فرح ارا مم)رد هیمال ناسکرب+) هلصفرح اب) هللا میم فیفخت راودیما# ناس مرش

 ندندیناسر) ردیلوعفم مدقم كناس رعرش) هللا مبهدب دشندیما) هیمالوتربخ) هلصفرحا)
 ینع)ییدآ (تب لوصح)رده دعا تادا نولو فاا) ردکعد ههر دشرا بط درف«یهذ لف

 رد ییارهتاربمو تام كةلخ نانا لصاح ردراودیما هتناسحایمو هتربخرزدسوک ناسا

 مدک ند هزاجو هداف لیصاح هم ردشرا رش اکب نامه ردقوب مدیما هکر ريخ كنس ےاھا)
 لعف انبضر * لیحرا تال اونم انضر * عارصم *نوسعقوط كاب زرورمط اکب نام

 رد هنسانهم هیطعو ناسحا هلبعف كاولاون) قامت اک|نم) ندنٍاباع ردربغلاعم ملکنم یضام
 یتزو لیہ لیحر ) قاعتم هیانبضر رج فرحاب) كالاو ردیهرلا فا ضم رورح ال۶ فاک)
 فرح هرزوآ یزو تدشن رولک تاحر یردصم هنعانعم كمك هرف رس یی جوک ردعسا هرزوا

 ناو كنس نعد كلاون نم لی>رلاب ادیصر( عاربصم لوصح) رددنسا:»«لدب هدول نه

aارنادزد رالاس# رد هیطع میظع هزب ندنس كهك ندنوب هل: لس لصاح قدلوا یطار  

 لنهتسد ره رالاس *#داد دنح یردودرکد زهور ییتسوبابفو دودرق سا هماح 2 تجرور

 یتفاضا هنادزد)سفو هب یاب ریکنشاح رالاس ناوخو هب یم اب رکسءرالا هس الثم رر د دنس ولوا
 نیتسوپ ابش)ردعجار هرعاش ربصورپ ) ردکعد کنسوارا راما ر> صی د ادا i مال

 دار ا هلدطع فرح یبیکر و ا دی وااو )اردک ات اتفق قحآ یوا یلکر وک یجب نھ ب ےک

 (تیکر لوصح 1 عم هدابز ردي ردصع دبع) ش شع رالک د هاکآ ندنرالایعتسا را ہا

 هنرزوا هجارف یلکرو کر و یدرو نسال س یداک جرم هرعاشلوا كنسواوا نادزد
 د دار ہاکی ده دمآ رددوخ هز اب یم * تاکح * یدرو هدا هنر و یدایا هدابز

 دش فذاو نر لد لا HR بوشآو 8 طعسو دادمانشد هت a موا نذ نزا

 دوءعیاد RTE رار ده هدا هصح ھڪ یامز) ندشاب لعنت ردلعاو مسا م د تا و

 فرح اب) تدحو فرحابو) (دنکه راپ دنع ینامز هکنآ مج” عارصم) شابا مظن هدرهاوج

 هیمالو نز)تیحاصم فرحا )هاب هلاک د رم)ردکعد یدرک دما رد) هیءال دوخ هناخ) هلص

 رد زم هطعسو همانشد هتف) لرد هت ا5 لوقععمان طقس ) شدروتوا هتسشن) هل ر یر >(

 یدروکر ا هلاک یدربک هنوایدنک مهر (بیکرت لوصح)ردری-هت فطع هیهتْف نوشآ)

 یللصاحیدةلاق بوشآو هاتف سد یدلب وس طقسو یدک و س هفیرح شهروتوا هلب هلروع

 یدلرا فقاو هبههذوب ردراو یاع>۱ قلو ی نرص> هکاد بحاصر یدلواادج افوغ

 جوا * تسک وت یارسرد هک اد نوح# تس رج ینادهح ارد چوار و و *تد# یددو

 هدرر, یک كلوب یارمس) رد هبمال یتفاضا هکلف هلک كل همه رد هنس اس۰ تسوا هدنوب
 نس رول هل هرزوا الذ نس ترد بودیا با طخ هم )تب ل لوصح) هناخ نمد رد هد سانعدوا

 هل و اهدکلحمو هدک رهشو هد" ره ز مع طب کوبا هد راومک جذب بارد هک نیس ۲ هکن وح راوه

 اتم و ___ لا

 ( هدنجماو )



) ۳۳۵ ( 

 رودو نب راوطاو لاو> | ك.ک اوک نال وا عقاو هدام“ قوف سا نیسراب نل داوا مک هدنجاو

 سوخار دوخ توصلا ه رک ی طخ ٭ تیاکح * ردکعد ن نیس راکاهو نیسرولب هل یریسو

 نا)تیا تسوا ناطا * هدر رد دنيا بآ ارغ برا ی فک یتشا دارت هدناف ندا ردو یشادنزاوا

E Eیببطخ  ) eج یا توصاا هرکر) تدحو  

 یشادن )هنسانعم یزاوالزوک ر دیکر ف صو زاوا شوخ ) ردک-ءد یلزاوانیکر ح نوصلا

 ی یدررد-لاق هیاکح فرحا یشادر ) هاب ا دار د ) ئدږردنا نط هاک> رحاب )

 یرمک تکو ی كنوت تسف) كل دد هادیدپبا نت وص نعل و یدردیا دایرف

 برند .اهفاباعتواب هابابعاو اینو ابد بەخ بع یزاوا هغرق هرژوا یزو لب تر

 رب ط) هلکنابرع هک هغد ھج هلا نیلا ںا رار د )رار د هلزاوا هفرق یلصاح هلالقر دل عتسمهړلد

 هدلو هغرقوب رکا هسقیج هتم ص ٥ہ چ ەرابو هرفس ندنوا مک ردبتداعكيرءارز ردا مود 1
 ردکراءءات دسر حوا هاج لوصرک او رد ہک بواکچ وید ردکر ابم هسرجوا هاج عاص بو"اوب

 قارف هدنوب ردلمعتسم هدقارفو لاصوردلد اددضا هلی_هق كلاب نیب ) ردیک دنوارتود وید

 زاهد یک کر ناسا ) هلوا هدنزاوا تمأش نالواموهفم ندرهاظترابع رد هتان

 <̀ ےسار € 3 ندا عدلا ۵4« فورحردفر > نا) ف طع فرحان ) رد هثسانعم یسهدرب

 یناضا بیک رر بجا توص دیک تا د امال ) رد دیمال یفاضا هتاوصا ) ردکع د لر نیک ر ح
 بیطخر توصاا هرک ( بكر لوصح )رد هلال عم لاحهدنوب ناش)ر د ناربخ ع وؤ ماا

 یزاوانیلا بارغهک لدسد یدرردل اف ناهفو دان هاو یو یدردیانط زاوا شوخ نیدنک

 كنا تارک ۰ E ردیزاوا نیبلا بآرغ ناسمه یزاوا ین رد هدنس هدرپ یتاحلا كلا

 اذا * سران رّتطصادهب ت هل # سر اولا ولا ب رطدتا قهداذا # تد # ردلزا هدنناش

 عوف رم اظل بیطخ ) ردکعد یدرکاراج بئاغر دنا در دم یصام لة قه ) طرشتادا

 هن السرا سراول اوناهدنلصا E ) حیف ادا و ,۱) یلعاف

 لءف دهد ) رداذا باوج هیعسا هاج توصم)) هلیس هخ رق قهن) رددا راج هدنو اماردتنک

 5 ا سراف رب طصا ) ردت وصتفص هیلعف هلج ردکءدر ا تارک درف. عراضع

 قگوقوانکاس رانسرد هیمالیاضا هس ران دو رص ه لوعفه كد هبردیمسالراصح مکرر

aیکراجییمب هیابا قاهذ سراوةلاوا بیطخ ےک ( ت: لو صع ) هلوانوزومان مک  

 تاوصاارزراقب یس ردا مده نس دولق مان رحط صا ك-سراف مک ردراو یوصرپ كنا رغا

 ردروکذم هدناوصا ثک هدفقاوم حرش هکت راو یصاخرثأت هدناینب مده كند دش

 یابطخ زا یکیاتدند د یمن نحل صم شنذاو دن دیشک ی شتبلب تشاد هک ییهاج تل هدناهد م۶

 رخ ماهد د ییاوخارت تفک دو هدم آوا ن د يسرب یراب تشاد یتاهذ توادع یوا هک ماقا نآ

 ددو تحار رد تدفنزا نامدمو دول شوخ زاوا ار هک مدد مانچ تک هدد هح تفک داي

 علع» شيوخ بیعر ارح هک یدید هک تسداوخ اراش 4> تفک و ديد دادن قے ن ردنابیطخ

 EE مدر 1 هوت دتر رد مسفزا قاخو مراد شوخ ات زاواهک دش مولءءیدینادرک

 ییعی) دمال هاج تلع ) تبحاصم فرحا ) ھال هد ناشد * يکتسهاب رکم م او

 انا هدنزو لوا تیذاو ) رده ساتعه لب تیات ) تند ->وقرح او ( تاع یصنم تبا طخ

 طدار فرح هک ) رد هیعال قفاضا رولدا نآ تن ج ك.يطخ ابطح ( تا فرح ا) ۳

 ردشود هدنو باوخ ) ها یا هد توادع ) هلاروک ذم بیطخ یا یواب ) تفص

 شوخانزاوا ردکعدهراب رب تدح و فرحانی)ردم الک دا م هلاک رح ت-ه)هناس شو وخزاواآ



 یزویسدو

 فاح

 ننن“ در دیارتس مي ءتشود
 هد ابردب وخ * ردنا ه اکا

 مبرادسعا ندعابسا

(err) 

 € ردد عج تادا لادون رولو هتسانعم EEE 3 فرحرد ) ها

 نکیل) هلوا كعد را رونا دنر رد هللا دیک ان فرح بلا عرا [ سم عجب لعف در ابو) رکا
 ۲ هل تا۶ ب ص امر اخ كيوک ) (بیکر  لوصحم)رد هنسانع الا رکم) راک د للاخ ند نهو لوقوب

 یدیارل نمروک تم یتساذاو ید رارکچ یتسالب هلبیس یبصنم تباطخ تعب یدیاراو كلا
 بولک تراز کات | رک ب یدیاراو یو ادع یی اھت ہلکا هک یرب ند س ابطخ ليلقا لواات

 مش روک شو در اکسیدبد بیطخ ناک ید ا شا هک شسرپ نااح یل ع اح )ید اک هفمروصینا
 اخو شعا راو كزاوا بوخ كن هک مد روک هلوش ید د نیس شم روک هن یدید هلواربخ
 هکر شود كرابم هول ىدىدە رکسنندنایدامار کفهزا. 17 هدنوب بیطخرلشع اهدنحار ن دکسن

 ندعسفل قلخو ردش وخال مزاوآ هک ی دلوا مولعم ) لدلیا غلط طم هج یدنک ین هک د روک

 ناتسود ت. وزا ٭ هم طق# هما هم بالا سوق وای دبطخ ۵ رکصندنوب هکم داباه وترد هدنجژ

 ردتف اضا SG او هل وعقد ر نا ہس و د تم , ی ۷ لس 19 نس>ح مدقالخ 3 % مگرب

 ءهدنج رو ما ی الوم رولوا فرط فرحاب یا مادام هاءوو رسا هو, صول م فو ۱

 هنهدنالوبق ییعساسب)دهجو لکلوردکع د مرون 2ایسا ءمرواوارار جسا قرح اب هاو (لف)رولو ۱

 هاد قالخا  لیاعت فرحک) رد ه دلیلعت م ۳ ینا عارمعم ردأو > دم یدنک ن یلبا لخ د

 ٠ عراك ەل ۳ د اع 7 ردگءد لزوک هل ےف 17 : نسح )رد دةم هدشاع هدانعم ربعك معو )

 ند: لہ اصء لر: سود ) تدب لوج#) نت ا ( رکھو رر وک ب ئاغ عج

 OS کن ا  راتداعو یعرلیوخ نعي ) یقالخا زح اریاریز ) مروج ااو عهدلاو مر

 او رارروک لاکو زه ۍعدع ( تیب لوصح ) * دباغ نومایو لک مراخ * دب لاکو ز زبهیع
 کوک یر و ےک اکب یب ) رارزاسوک ن ناسابو لکاکب ینکید د رارزنسوک

 ردماهفتسا تادا هل كير ع فاکوک * E نکا رم ب عا *# لالاح > خوشن ثدوک

 رنک رپ فصو مسج خوش ) ردهلبوب دما ضا هک الاحو ) رد های مسج خوش ن “د )

 ظومفم یرانعء چیت مسا او سنج < مسا مدنشد ) رداوربی هدول لالاحو ) هام خاتسک

 رد هزعالا مب: ) للعتفرحات ) هلواقفاومو قلاط» لوف نالواعفاو هدشدررک ل رک قاوا

 ( تب لوصح ) رد رص ريغ لوعفم نعو ) N رع ) یم رص لو لدناغو

 اور یب ییلک هاد بولا ا عل راهرمس ۲ کب یم مع ےب کات نکند خاتسک او یینق

 ار نامع -» هک یزاواب تف ڪ زاغ كاب ع وطء a لھ رد ېد *# تراکح * را هیر وس

 HES E شاو ترسوک و لداع دوب یربم| رعسم بحاصویدو ترفنوزا

 مهد یهدارتو تسراردا راد جار ار | یکیرههک دنع ءدو نانذ وم ارد هس» ناد رعاوج یا

 نەر دوادخ یا رنک یاران ف ۲ دءزاد عد تر وداتفا قافلا نر .یوررکید یاجات

 هک دن» ده دم مرا د تساب مآ هتفر رک اجآ یدرک ناور عفت نزا E یدر ؟ فی =

 E "هار هرانید هاب و هک ین اجرا رامز تفكو دد كرما 1 ۲۱ نیک : لوڌ مور ر ؟.د یاح

 بترو هلصومهدند دناح دادفب هل رسک كنسراتسو ( رد هر راس هیصق یر, دعت هر را رسم

 رد رد صم ندخاب لعق عوطا )درک اف فرش هار هدنام ز رو نکیلرد ۵. .صد لزوکر

 تم اصم فرحا یزاواب ) یدروفوا ی قفک) ناذا عل زا كنا ) : ی اس ا

 رمعک نیشو ( عحار هره هارت بم هد یلعاف یام قل لعف شتسأوع ( تدحو یرح او 3

 رد ه٤ س اعم دد.طو راردا ( یددد را نوک ( عجار هلذوم روک ذم نا تبصره تبوصم

 رد هشت اه ضرا "هراب هیدن ) ردگعد نیس دک د.ط ام د رفع عراصء لو یور ۱

 ( اما )

۳۳" 

 ۳ ۰. ۰ ۹۳۹۳ ون



۳۳۲ ) 

 نیس هيلا بط ام درفع لاتا ئن لعف ین اتس) رد روک ذم دجسم دامهدنو اما

 ناذا ترجا الب ناکیار هد هر اس دجسم یسبرب ( بیکر لوصح ) رد کعد
 ترفل ندنز اوا ینعب ید رواوا یترفن ندنز اوا كراثلوا عع هک لبا زاوا رب ید روق وا

 هلوا هدرزآلد هکیدزابد یدیاكيرپ قاخوکیو لداعرب یبحاص دهم هکوب لاح یدزردبا
 یراردا نودا شد كنار ره ا ىرلنذؤه یعدق لد ھ“ وب درغاوح یا یدیدكب

 مقاو قافتا هرزوا لاحو نیس هدیکهر_ یربغ مک ات عهرو نونلا نوااکسو راو یسهفظوو
 یدلک ه:کحوا کر a هرکصندندهرب عدس و یدل.ا لو یران دنوا ین یدلوا

 ندنوب هک هر لوا لد ردنوک هرب یربض یب ند هعش وب هکكدلبا فیح اکب دنوادخ یا یددو
 هک نوس ها راهز یددو یداوک كب ۳4 لوق اما مدیک هرب یر ررر و نوتلا یرکی م دک

 تسرد كاك ن انج * لکاراخ یور زدشارخت سک هشدت هب * تب * رارولوایضار هراش د ىلا

 لیقتسم ن لعف دشارخ )رد دارم هج هدنو هنجو كناکورممک هش * لد دشا هو
 رد هنسانعم شاط هرق هداوب اراخ )راو عاسم هد هتسکنا هدن وزع ز اق و نهال هرط بد اغدرفم

 یتفاضا هب ون) یلباقم عالمرد هنسانعم یر اهلا رهعع كنارو گالاد تشرد) هناس تشرد کااب)

 شاط هر ) تد لوص# )ردکید رالمرط باغ درفم عراضم لعد دشا هد ) رد هیعال

 كزاوا یریا زا ءان كنس هک نیلا ن المرطو نیشاقو ز«زاق ی لاب هو هللا هیچ ندنزوب
 نیا یلکوکی درش نالوا مقاو نداتکرح هیچ هرزوا كشاطهرق ییصاح رالهرط یلکوک
 ردرعض مجار هکاب دتګ یلعاف كلدشارضم ) كزاوآ راو انو نوغوب كنس هک حالمرط

 تشدکبور لد بحاص دناوخ یمهنآرف دئاب كلاب یزاوآشوخ ان * تیاکح *ردلد لوءةمو

 رهازا تفآ یهد ییارچ دوخت تجز نا سپ تفکع تفك تس دنچ هرهاشمارزتفکو
 ارز ژرید + هفرظو نالوا نیعتم هء هام هرهاشم *# ناو ادخ رهبزا تفک ماوخ یاد

 یدروقوانآرف هلبازاوادنلب هسوگ لزاوا زاسانوشوخانرب ( بیک ر لوصح ) رد_مشهام هج رع
 یدک ند دنا كزاسان یراق رد دارم یراپ دنک حش نرضح لا ارکا لد بحاصرپ
 نیسررو نو هکیدنک یتجزوبسب ید دج یدید ردردعت كعیظو هدیآ كنس یدیدو

 كءوقوا یعب هعوقوا نوساوانوحا هللا نهد هءوقو نوا هللا ید د مروف وانو )هلا ید د
TT A a Es ٤ ۰۰  

 یو یرورسدر % ییالسم قلوریربب# یناوخ طء ندنآرفور * رب دتفراو مامما هدمالک نوساوا نوا هللا

 كبو ردءط ۳ د رفع عر اضم لعف یاو )ردګکید بواسا لر ید كيمو كلو طعم

 ۷ نوعا باطخ یلاعفا كرلنو ارز ردداز ك٤ دردنوحما باطخ ءاب را هدنرخآ الف یک

 عراصم لعف یربب)رواوا داز ما كابارک ذلاب دارقا ییا سر رد هر ا تعارم ءابیرلقداوا

 هلا دعکسب ) موعصم یرلی اتسوراما روذوا روسم مع ءاخرط ىلا ہا ءاب ر دبطاح درده

 ردرا ه.مال تقاضا در یاس ) رد هنساتهم تّواطاو نسحقاور ر) زردبا قایاتسوررلنا وقوا

 كس زوقوا هبا قبرطو بواساوب یأرق نسرکا,( تیب لوصح ) ردردصم فرحایو )
 بویموق سوم انو مانوضرع هدقملنالسع ییصاحنیس ردیاهلازا یسافصو تفاطایاتام

 ردهدشنابب قلناوجو قشعباپ خشب * یناوجو قشع رد مپ باب * نیسرریو هیابهبه
 هک دراد لاج بحاص هد ندنحدوج نا-طاس دتتفک ار یدو نسح # تاک #

 هک زانآاهک ناذح درادن یو یییم ناشزا کای جا ک تسا هلوک هج دناهج حدب ك ره

 تأدا ارا رویم ٭ دیاغوکن هدید رددنآدورف لد رد هجره تفک تسل ییسح هداز اروا

 رد هنسا دهه برو بیرغعیدب ( تعصطعاار فرحك ) هبناس لاجت تجحاص لث ( لوعء

ORTEرا ع)ع)حضححح)ر  

 ( س ) ( مور



(FFA ( 

 فرح یسح) رب ہن فرح یراب یبعو یبم) هلص فرحاب ج( رد ۵د ال تواڪا هراه>)

 هلوا رطاخ لویقمو هرمک هلک وک هک هنسنره یا ردکعد هرک د آدورذ) هل صفرحر د لدرد)) مکن کن

 بتا درام عراضم لءفهداع ) وناوک ا کد A هد د هلص فرحرد) هدیدرد)ردکعد

 4 یدنع a نسح یر زو لدو ناطاس ( تک 71 : لوصحم) ردکعد رونروک هئسا ساعد لوعفال ے۰

 e E رخ هک راو یلاج تب 5: و تن , ردقوب كدوڅ نا طاس هکر لب دابا ۳۹

 یک نالوا هزابا ند رلثا دش د رب حق هکر دن وعن ردلاع یاکب یار ره یعل رد E د

 و اکو ن کیا لکد لاج بحاص ین نە ردقوب نسح قارا كلا هکردقو یی

 روتر وا ول ۳0 رک دلبا لو ی کوکو هرک کوک هکر ه یدید یدنعم رددن ددولو :

 یییرابییسحو یتیم و لیم) رون روک نرش هن زو 1 رک درامد 1۹ دناکوک كهاشدابهداو ایدعا یگ در

 مللم کد هم همشر ؟ دشابوا د یھ ناطلد هک ره# یو دم # زا اوا ا هز دارا تعانوحا تدحو

 ییدلخد دا عیجر کا هلو | یلاط ی ین هوا ا ناطاس یک سوک_ ره (تش لوصح) دشا وک

 زا ازات هر یوم .دنلوا ك ظن وب رونیروک ل زوک هنبزوک ی ءاروأ واوااکا هد هاا ار ییا

 یلیخ#*دزاون هناخو لیخزا س تیک # دزادنب هش دابار ناو # شعا قو یرلص, حس 2 یرورسو يلع دس نادر

 ندتعاجوا عا ردعقا و لواط هناخیبخ هد وه ضع رد هنسانعم هل يقو کالو هد.سراف یرورسو یلیعدیسناد ,

 انشا لداعش | لاو = ارل دند > اون نداد زاون E لءفدزاون)ر دکعد

 لک اوو ندشعاججوا نا ردیادرنسی ران هاشداب هک ید € 2 واد

 ارب زرددود م یاس بمدآ مات نالوا یدود رم كهاشداب ی صاح)رابا ت اعر قە! نح ەش خوا! ۳5

 ۱2 3 SL هناوبق كهاشداپ لود كا سار د ( م هک و لم نرد یلعس الا

 فرحا ) تدحو فرحا ا یسک ٭ یوخ اندهد فسوب تروص ناشن اک ماکت رکا راک راکنا

 فرحا) تبحاصفرحاب) E تروص ناشا) ردهناس راکزا "هددر) ت تیحاصم

 نعد هسرلبا ر ظذ LALES i ھچک رب ( تب لوصح ) ردصء فرحان و ) یا فرص وت

 روهشم هل تسح ردوو یئاسد تر وص كئسوب هسا تاقا هل ز و ۲ لکوک و هسلد 4 رع

 ا ردکعد رد فصو هلکلنکرح نأ اکر نس>ح كفسو ترضح ید هللا وخ ان ی

 * ودر ددنک هکنتدارا مش رک و *# یی مرغوب و> اب و)ردب 2 رسع لو مدعهلده د

 ی و طعم دفن اس طرش تادا ) فطع فرح واو * ی ورک مس بام شا هتش رد

 هل سر یاه هتشرف) رار د هاطیشوبد) هلصفرحرد) هاب تدارا مثج) تبحاصفرحاب )

 ربع نیشو) تدحو فرحا و) هبلتح فرح هزمهو) زرد هدشورس رارید هکلم هدیسراف
 لول ن هه باغ درفم عر ا طم لعف دا۶ ) ردعج ار اکا رد یسک هک لیسعاف هل رخ ک هکن

 ق 0 ص فرح اب ) مس ( رد رب٤ عج ار هود یٰعاف ردکعد روش رو ةا ج

 هلی كد هدشم ءارو یخ كفاک یب ورک ) هدنردقل شمش رد دةم همشچ هدنتهج ییعم
 ردنوګانزو ترورمطدب دشت هدنوب سدرازابهلباار فهم هدفقاوم حرمشرد نیب رقم "هکشالم

 تدارا ماچ سکر وک ذءرکاو (تب لوصح) ر دنفص هر هتشرف ر دندان رم هدن راد ماوعو

 لکش د رب یلصاح (روش روک ېب ورک "هنشرف وید هنشح كلا هسردا رظذ هود هلو

 هلاج توخر اما ) روت روک ینا فسو هک وژوک كسلبا رظن هلو تدوم نیع هصذحت
 یا ءارلذداتفاضا هپ یب ورک ی مش چ رون روک سا حا هکوزوک كسا :ارطذ هلل رظن راکنا

 دراد هک لئامسو نسح نینحاب ست نا رکا 2 رد +9 ناتسودزا یکا تدشاد یرظن

TREE0 دن  

 ( ناز )



(EE) 
EGE TT STRESA LTR TEESE ERY, 

 اد٠ تم دخ عقوت ید .رک ی ودر ارقا نوچ رد ار ار یا 3 ک دون بدا ی وز ارد ناز

 رد كص مه طول ج £ اخر ی ولعو یکل ام دعآ شم رد ق ونو دا

 فرح راد هد هدن و هح اوخ ) ردا عدس هدرلنلوا بحاو یعظعلو هد رلن اک رزابو هدارژو

 ۱ رادربخ ندیسر اف رلنت و-ط تدحو فرح ی لءنبه ) طسوت فرح را رمو ) رات دتحو
 یو یلعدیس نادر تدحو فرح ) رکن فرحاب یرظا ) رد هنس ا: رظن ی هدنو نسطاردات ) شعاراکد

 یهثدر .  یوخویاخ هلب رسک ك نیش ردیعجب تالاعش لئاعش ) هلصفرح اب یکیاب) یدلیا تباصا نیید
 فصو زارد ناز ) تفص طبار فرح هک) ردترابع ندا اج قاطم هدیو اما ) هنس اتعم
 هدنمدخ عقول) ردتفاضا هناوعةءلردصم تسود رارقا ) همام یلاید نوزوا رد ییکرت

 ( بیکرت لوص# ) رد ردصم ف ور> یراب یولءو یکل امو قوشعمو شاع ) ردهلب وب
 تبع هب هدنب لواو ی دا راو یس هدننرب لاجل ا ق اف كن هج اوخرب هک راردا تی اکح
 ,یدا لکد یاس ید قدح ی رظ) کام ی دا راو یرظن هرزوا قدرط تنادو

 نسح نیسیلجو نالغ وا وب رکا فیح یدید هشر ند راتسود تب اکش هجور هحاوخ

 هکنوج ردار یا یدد تسود لوا ی دیلوا بدا یوزارد ناز ردکلام هک هلأجو

 هبارا قافوشعمو قاقشاع هعود شدیما تعرحو تءدخ ندنا ل دلبا یی رارقا تبحو قاتسود

 ندنرلتب از همان هک "یدلوا س ع ضو ك 1 یدعلاق یر هبت ر قالوقو د: :دایداک

 ادتیم هجاوخ * هدن :خویزابدب اردنوج # راسخر و یر عام او 8 ردعوهف»
 هيا راسخ ر یرپ "هدنب ) تبحاصم فرحاب ) ردوه رم اکا تببولو یربخ یتا تببو

 یزابو ) هلص فرحاب یز ای ) ردکعد یلزوب یرب رد یپیکر فصو راسخر یرب)
 (تسوصح) ردکعد هلوک و شاوک ردصم مسا هدنخو ) ردهثسانعم نو وا هللا هیلصا ءا

 لبر هال مم ییاح بحاص »نعد هلک هک وک و هه ث وا هکنوح هلرسهدش راس>ر یرب هجاوخ

 هبهدنن ییعاف دنکز اب *# هد نوحزاراب دشک نیو # دک زا هحاوخ وحرک کک چ هیلبا

 ها زان راب )رد 2 عجار کا د اوو دشک هدج او ردتر اشا نو ردربع* عجار

 بع هنررورپ هلی ر طیراکنا ماهشتساهعلوا فلک ال هلیس هدش هجاوخ ( تب لوصح )
 هد هسرکح کو زا دجاوخو و هسردیا زانو رف ی ِک ه>اوخ هدش رکا ردلکد ب ید

 شوا عقاو تسول هد عسل صد کدے را ابدا لر ه -ِ هلو ۳

 ردکعدا توس شکبا* نر ترس تینا هد دوب هد جو دا ۲ مالسع# تب#

Eسم سا و فصو هد نزتسج 0 ساوه و  

 رد هل. هدنوب نکل ) ردزراج محو ا ی ی ) ردکع و راک یلصاح ردکعد

 جک اءصیساج لود ( تاب لؤ یک نانلوا نایاقناس ر دیکر فصو هدنز ت ثم

 رووا یبوروا قرو هنس دفا لوق یزان ارز زکرک یساج باد ی ل رک بدم

 ش٤ا لکد زا درپسخ ندنازوا نازاب» دنکشرن ی و زالوان کما تهمت هنس د فا ی

 جدر E .نادت > هدا !تفاالمر هدرز !شزاروراتف هم
 تا داارو ) تدحو تادا اار ییاسراب # یفکو یدرکن یاصت اریدیشک تعارغویدید

 لوم اله )رد شابا ماها هدنرد نصا ج ) تدعحو فرحا ص لوعقم

 یاصت ر ) رد هنس انعم لاو باذع هدو تءارغ شاوا هراکشآ ینه )ردالخدض هلیهت
 عل ) یفکو) یدرک )رد هنس انعم تبو قایتشا ىب اصت ) ردتفاضا هنو ءةملردصم

 CENG لوص#) ردبا هدافا تب اک اج راب ) دا ردو ید: ا ر یو یش

 a حک



 اح حارا در

 یکتدر
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 كلام هناسشک یقشعوتیح زاروشاوا التموراتفرک هننبحم كله رب مدرو-ک یداصرپ
 جد الف ندابقرو لكم کیدوس هک ردءاوا و اسا هلاع یعل شود ه الم ندهد دااوا

 یدیاریدو یدزایا كرت یناناج قشعو ییاصت یدرکج تنسحو باذعو یدرروک افجو
 ردروصم ندهانوک هلو * ح ر غیلب یز دوحرو 4 u تشمادز Re هزوک * ددط5 #

 ع! ( متا ها وک یب 1!ندکتاد كس تسود یا ( تدلوص ( ات اب a ردکعد دصو

 ا ااا هلا " ر حین ی ی“ هدکسرروا لق نیک ۴ E نب دوخرکاو ۳ کجا

 مز رک وک رد مه # تسال م ام *ءدالم وئزا دعر * مالا ندکب 4 ندککتا ا

 7 قکعفص ردرلراکم مسا ًاموذال_ء ) ردکعد یرمشو هرکص ند نسوتزا دع * مزبرک را

 مراد هدحو ماکتم عراضم لععف مزیرک ) رد هتسانعءار ردهلص فرح ردوت رد ) ردکعد
 ره رهذ هر دقو مهاکه ان یرمغ ندتسو هر ؟ض نالتس ناناحیا ( تب لوصح ) ردکعد

 یراب * ردکعدردقوب ی یربغندنس میداند صاح مراح اکس ندکعمحو

 میده الم

 رد هلو هدسسخ سه ا ع : لع ) تدحو فرحاب یراب % م 3 رف

 ترکش یامزدما بلاغور ساس> سفنهک لات هت>حار ت تس ھل ] لەع منکو ہد 8

 ردکعد یدلاطتفرورف ) هلص فرحاب ) ترکفب ) ردکعد قلا سسخو )وا س
 کیف لعكس حشر د مد دو مدیا مولو تعالم یداعن هرکرب ( بیکر لوصح )

 | اک رھ * هعطق * یددو یلاطدرکف نامزر یدک بلاغاکا كسیسخ سفن هک دلوا هل

 ناطاس هقشع هداب قشع ناطاس * لحار یوم یوزاب تود # داعدما قشع ناطاس

 لحم) صیصخت تاداارو ) رد هاو ةمالیوقت یرزابتوق ) نوهعلدلوا بلاغ هلع رارید
 یاس وزا یوم ندا ینط یه ادا ر قشد هک هر ره ( تس لوصح ) رد د-دسانعم ناکم

 هه هاک ی قسعس» )زالوا عج هداحرب ی وتئو شع یا ید 15 ناکمو لع هست ۶

 ردناب e هداتفوا % راع: کک زنوج نماد كاب# رب 5 ور دلح عاف كد ام راغلاو یو

 نوح ) یر ندتیصعم نعل ردکءد ل اب,ذلا رهاط رد: و فصو ند اد لار × E _>و

 ی اه اا دا ها ةاطاواو
 ردا الرد ) رلخ ابا اط رلاثد ند نتسدز ) ندن دسز را یر عاضم لمف هل کف

 ید رد هزه تدسحو فرح لسو فرح هرهو تدحو فرحا راع: )ردا شاعم ن

 یریدقت رد هرا ع: تفص هرزوا لصا هلباواو هداتفوا) ردیلعاف دز هراصب ) شابیوس دز

 فاک نام رک) اها قرحات ) یدناوالرت 4م رط لاصااو یذ>دشاب هداتفوا هک ر اصب

mg mekلاک  amلعور  O 
 كا دا ہرا ر کرد قغاعداع ) تا لو ) هثحانع»م قا و روءاح ردکعد قلا قوص

 ه-هع یاوهو وهو عبط یوزرا ییعب هلوا شو د هرو ءاحو هضاتل د هنساع هکر واب هل رد نماد

 كرتود و هفر تسدزا لدا دیکی * تیاکح # رولت هراو هناوعتهار بودا مهر ہے نشود

 دآ ماکب ا و هک ما لاله E لانرط> یاحوار ظذ عطەو د ناح

 8 لکوک دو هتفر تسدزا لد ) صیص# و ار اریکی # دتفا ماد رد هک یغرمابو

Eملعم كن هنفکو ردبتفاضا هلوعفم لردصم ناجالر ) یدیشلوا قشاع یی ید  

 هدرک از تفك دوخ ابو ) ندلداو ن دلکوک اب ) ردکعد یدیشلیوس ین و ها رد وعقم

 ندشیاب ف ردلاکم ے دا هلل رل همکف كود یکیا محط+ رد ہی ھال طا )رب دف هلوا ه:دانعم

 رظذ ی ردت اک ۳ هر عن ر یزوک كننش 5 رظن یمط نشه کعدرب حدن ره

 اس اس

 ( كعشود )
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 هدو كان رطخ یرمخ یاجو ادم حو ) هيا كان رطخ ئاج ) رك کو كوشود

 رد هس laa لاله هطروارز رد a اس لاله هطرو ) ردکءدرب قحاقرو5رد دنسانعء لانفوخ

 فرح اب همه ) رردرود رد هم رعو لالوح هکر دک هلوا تاک EE هطرو کر دراو

 طرارفر>هک ) شعارطب یادحو نی.د تدحو فرح هزه لسوت فرح هزمهو تدحو
 هل رع فاک ماک ) هلصیرح اب ) ناب فرح هک ) هاکح فرحاب یدش روصتم ) تفص
 ای یھ ) رلیدلبا ا طخ رل دا طیض هلیمگفاک ردلاهد دوص2م رد هلس اتم هکحو غامد

 كدر ( بکر لوصح ) رد هتسانعم قازود ماد ) تفص طار فرح هک ) تدح-و فرح

 یدیشانوس یتیکرت ناجو یدی-ڈلوا قشاع بور دلا اکوک ینعب یدیا شک ندنلایلکوک
 یرظ) محطعو ىدا هدازهاش یکیدوس ارز یدرْشع د عالوا مسرواوا ك اله هدناناج هار نعد

 هزغا هکید رواوا روصتم هکیدنا هكر هل ردندتهجو یغید رو كاله هطروو كان رطح

 كعشود هغازود هکیدنا لک د ع رب ید ی دا لکد رها سواد ه- غا كلوب نع رواک

 یدالکد یسهفیظو كلو كعوس هدارهاش بانجیلاع نیل یصاح یدیلوا روصو نک«آ

 هاصفرحرد مشجرد * تر دامن ناسکی كاخورز * ترزدادهاش مثجردوج * تب *
 بناخدرفء عراضءلعفدیاع ) نعروک هنزوک عب ناکدیات ) رد هتسانعم بوح هدول دهاش)

 يڪ داع هدیرع رد هنس اعم تق هدن ورب ) ردکعد روتر وک هن ام لود بم

 ۳ 7 ۶ هنزوک دهاش له او كنوتلا هگنوح رروح هل. رط ماع تاطخ ) تا لوص)

 لوصح *هلسوارز روخ روکریارب هدکنق كنس كاخ هل ارز نیا تاغتلاو رابتعا هکلام هک ریلد

 هک سوه نردب مه قلخهک نک بنجت لاحلایخ نزا هک دنتفک شام ص نارا * زالواما رم
 لاعغ لایخ ) تصد قدرطد یعد سک: * تفکو ديلان رګ زرد یابو دنریسا یرادوت

 فرحاب قلخ ) لیلعت فرح هک ) هنسانعم زارتحاو دعبت رد ردصم ندنابلءفتبنجت ) هبا
 هد بس ضمب ردادبع ند وق لادو ) هم فرخاب نیدب) فطع فرخ

 ( بیکر لوصح) تفصطدار فرح هک )ردهاک كءو«باثج یلاعک# هلاک ردقاو هنک ه رب سوه
 هلازاّمحا ود« ندلاح لایخ وب هکرلب دد هلون رط تھ هل یراس ودو یاران هب هراع؛ قشاع

 ییعدراو كنس هک هبا دوسو قاخ هڪ یر غ ندنس هک نیفص ندماهواو راکفا دنازوب نعل

 صاح رارق رو تباث هدفشعرم-ز یرلفاناو رد ربساو راتفرکهدرد كغودلوا را :ةرک نس

 شاکر الب ه- راشاب بولوا راتفرکه نشع كراوک رب "دارها شوب هسیک هصن یربغ ندنس
 یدلکبا هع دیندا یھ صل وب ردارحاو لوا یركسوهو سارلڈ مال ول لوصو هن رادو صو

 ناس ود * تعوا تد ارارب هدیدا رم هک * ددنکم ی وک ناتسود هءهطق * یدیدو

 عج یهن لعف دنکم) هلی رط ماعباطخ رد طاع درفع ما لءفوک )فوذحم ادل قرح یدانم
 هرل:-و دنالفیا ( تسلوصح ) هلصفرحر تدارار )لیلعت فرحیکر) ردکعد ترا بطات

 هسرلدد هن رهاکب رد هتندارا كناناحلوا مزوک و کوک مبارز كا تعصلاکیرلتسود یا ید

 نایوج كنج * ردکنا راتخاو تدارانیسر دلوا هل رهق رک نیس روکر دهلیفطا رک نوسلبا

 ندندیوج ردیپیرت فصووج كنج * تسود نابوخ و دنشکار نانشد * فتکو هک روزپ
 فااو )زود هثرا شاوصو رد اه هدلامعتسا اما )رد هنس اه یعلید کانادا

 هبءال هکن روز ) تبحاصم فرحاب) یربخ ین ع ارمصمو ) ادتبم رد-ءج تادا نونو

 رار د هاش هه “راف کرد تشات نرغبهلات دوکو یرسک كنب رع فا هدنو فتك )

 هلاوج كج ردف وط ء۰ نابوخ) لوفم تادا ارو ) لوعفم مدقم كرنك نانسد )

  ( CAL)س (

 یی؛تدر
 ایج حارمشدر



 یعدر

 لهاودندیلع:لها نازامهش

 ز اجزا نابوخ هرودنت لا
 دلو اغ لدله

 ییعدیس نا در

 یرورسدر

 یتدر
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 هلوق وزاب و هناشو هلیتوق ههبژرا رداسهب ( تب لوصحم ) یربخ تس ودو ) ادتبمو

 هشیداب دشا تدوم ارش * را یید) نب , رات سود راب ا ]دو یر يسد

E ۳مرا  EEEهرم ال ناج هتدالدنا) بس فر >اب) هیم ال تدوم طرش * ناف ر  

 یی دری هیهال ناناح لهم زاو) رد رص لوعة م ددم لو 11 5 ردکعد ن نا

 ۳ 0 TE هع اس دوم بر حدس 0 هام قعربدلاق یف رکر 2

 ود ناح رد_5کد یط رش دز ر لوصحم ) شوط ندع اغا تق نید

 ا كاا تعارف ند نع تور دااف ندنفهشعناناح یک و ڪک

 فص وزاب قشع ) هيمال شو وخ د * یش اب نز عورد یزاب قشء * یسا نشو وخ

 مک او ) راردبا لا ممسا مد یوم ییعشع نوچ” رکا هنس انڪم تسود بوم رد ییکر

 مولعه ی 2الي ینعد ردکعد ی وروا نالب ندندتز) رد ییک ر فص و نز عورد) رداط>

 ندز ف الو ندز هد:> الثم رر)_يمسم هل اعم كوو هلا ندز ظافلا ضد هک هلوا

 یدناموا دمو هدنلواتس رد طاح د رفء عراض«لعف ی شان ) یرغ ندرلنوو ندزعوردو

 هدک دف یدنک هک ن س ( تد لوصح) ردندنلس هق ربخ ررکت رای رب فصو یکیاو فص

 نیس یجنالی ۵ نیسز ا.ه ع نيس دل دا دفن هل ااح تو رهم ین ےل نیس لوا هدکس وهو 4

 را تعا ردصم فرح ینا یزاپ قشع ) نیس لک د قشاع نیس یعدم تسود بوبح
 دیک رت بودا نط رد-صم قرحو ) شا دب رد۶م ندارد یز ابقشع رد

 ردف و-طعم هز ع ورد یزاب قشع نود نیس هلوا ی وروا نال٫ یتا زابعنع تمام

 قفغاعر ىج الب ییساشعم تولوط تدحوفرح یاب و)ردشم اشوا نیکر < ودا نيد

 هر تسودب دا ترک * شابوس نالب رپ رغد ی نیبد نیس اعر یی الب یي ) نیسرولوا

 دع بت ا درفع لیعتسم ید له داد وا لا تاطرد ترا طرسخ نفر

 قل وا لص او ن علیا لوب ند رب هر) هلص فرح اب تس ود ) ردترابع ندناکم ۱

 ريخ تادا الو نیسو ) رد-ص» فرحا و) بم ال یراب طرش) رد _یاوءهم م دعم كندر هر )

 قارا هسا لک د رسو ن e al ا لصاو نعل كلنا لو هتسود ر کا ( تب لوص )

 هدسقارق لردع ها لک دریم 9 ییعد ) كأوا هدبلط ردیط رش قلتسودو

 ر ین عو قوا لوک بونا هلت شذآ نالوا قد ال هقتش اع یلصاح) لک ثاوا

 * مرینب دنزریشعس ههرا صخ ٭ مربدت نی زا ۳ یار # ردکم اطا

 تاداوح ) ءاقلاقا و) ی دم صا لعاب و ) هدحو ماکت عراضم لعخ ماه

E ESت رع ءاب شا )ردکعد ید بتاع درت دم یضام یف ۱ لوف  EAEهداب ز 4  

 Eb E ) ریراش ۱4 E تاب نر )ردع اب 2 هدو ) رد هتسانود

 رلرصا لک دهرتو) ر )رد ةاکا هم كو رددامع عج مع اب و ) مصخ سنج رگ 9(

 رد»ق او اب ) هد هڪ ضع! ) ردذ وطعم رش ش رتو ) فطء فرح ا( یک یکیدلیا نط

 هدر دھن مداز رددیتم هلام دز هد انعم م ) رواوا كعد هلا ر هنس ادم عح هلا هطدر

 اقر عج E SEE مربدت یرغ ندنو هکنوچ ماةلاقاب و مر اغااق (تب لوص# )

 قاریاکنوما لتق یب ی ) راروا قوا هلق اکب ا و قوا هس >۶ و راروا علف اکب اصتو

 رکادسر تسد رک * مریم شااتسار مور, هرو# مرک ش بد دنس مک ناشر تسد رک * را هروشوا

 نيش و یو مدھم كمرىك نیتسا) نا فرح 9 هسرولوا نکعییعا) هسروشل را لا

 ردگعدمانوطهدنوب زدهدحو ملکتع ع راض ەل عف مرمک ) ردهجار هنااح نالوا روک ذم هدلد رعک ۱

Nسس سد مس اس سس  ESیخ خود  

 ( وب )
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 عراضم لفمور )رد هنساثء الاو هنرو)ردرب هد توام بف ر دف وذح اوج کن هیط شور

 مره ) ردعجارهاناج هن نیشو ) یقورعء ناتسا ) الءتسا فرحر ) ندندور ردهدحو ماکنم

 هک هسروشورپا اسب مراقا اق( تد لوص#) ردکءدرواوا ندندیریمر د ,دحو یلکنم عراضملءف

 مرواوا بور وناح هد ڈوا مرورا والاو وا مد مالوا لصاوهناناح ۱ ) مشدا بوتوط ت کر

 رد دبآ ت داعس تاسل ۵ةشاع کا تاع ه هلو | روانو و مرولو , تا لا تصواب ییصاح

 ید وایت شدنو و دنداد دن و TE دوواراک ردرظن هکار شلاقلعت» *

 فرحرد ) تفصطبارفرح هک ) ردکعدكنیراقلءتم صصخت تادا ازار شن اقلعتم * تشاد

 ر دگع د تجمع هر کف كء افوافو نیش نقش ) ید هنس هل نعي هنا كنا همالواراک) هلص

 دو ( تعص) هل. ۲ دز )ردکید راوطاو لاوحا رد هیمالوا راک زور ) هلص فرحا)

 باغ درفم لابقتسا ند لف تشاد ) کت فرحان یدوس ) ردکءد سحودیق هل رع ءا

 دنسهلو هنکیلبا یی یدا هنشوا كنای رظا ہک كنم رثفلعتم ( بیکر  لوصم) یدلیا رع) یدعوط

 یدیاراو یراتج رمو تعش هن راوطاو لاو>او یداژّسا نفدک وا هله> وره یی یدا

 یدهرو ییعب ید#وط هدف رابد روا نعد رلدود یناقوو رز هنس واو رل درو دش د هکو

ETراد د یددارار دهزوک بوروک یتا ن! یداراو یرظن كرنا هد: تاكا  

 3 7 < سل نو #* E رد یر ص برط هک ادرد # تا # رل هدیاناب هحدوصم

 ا هدیسدرب هنس انهم رارقو مارآیرب رد روک ذم هلن رط ماا ربص * دیا یرکش
 كلوب نکیلرروط بوراشد بو: م ورو هک راردقراص نوکنرس هرزواناو رداش هدماج ضا

 باغ د رفع عرا ارصم لءقدبابی ) ص فرجارو ) هنا ۔ صارح ست ) رد هرم یک كناب لیصا

 تر سان ولاما ردود ربص قشع بیبط کاتر سو ادرد ( تب لوصح ) ردکعد كرک
 ردله اله سو لت اقرهز هسیاوت رردااقلااکب یک ر ناناح تب ناتسودوابحاییعب ) رک کش
 * یوم # ناباع لاصو ید )رسا هس عالم بساتم 2 هک نانا لی ها شآ

 ندبط اگردماهفت-ایدینشنآ ) * تاکیم هتفر تسدزا لدا * تھ: ید هاش ہک یدتشنآ

 هل راد كناهو كلون تفهدو ) فرط فرحاب) تدحو فرح یدهاش ) ناس فرحهک )

 قغاع ییب)شف ندنلا یلکوک هتفر تسدزالد ) هلص فرح اب ) هئسانعم نګ ردکید یارک

 یا (تد لوص2 ) ر تورم لا ۳3 ۱ ل سوت فرح اهو تدحو فر حاد 2 هور 3

 یدرلبوس دنت 2 اع 1 عل كندا یلکوک كن دنک هداهنت هد هج نګ بور کک د

 تیقوت فرحات * دشاب نمردق هج تع چ شا * دشا ناشد وخر دقار ات ٭ ردتب ناک لوق لوم

 ناناج (تد لوصح ) هیمال نعس> شا ا هدافا یتسانعم صیص2 ردکعد ك:سار)

 هاکن اش و هاكر دق یدنک نسوک ماد امیعب ) رولوالردف یدنک ك ہک مادام رد هنسهرابعب

 تویلوا دیدم هلک دنک نس AE 2 ماشەنو مردق هن عنبه د نتو كع ج كلاس نیس هلواد,۵م

 هدکتق لنس هک نیسکر ۴ قلوا دم هل هم -سعو ت ی ع ےب كنطا و رهاظو كاك وکو لوک هکلب

 a ن ر یاو ا درکر بخ دووا ر ظر ج هک ار هداز هش داب * هوا و

 مولع»نینج وند ٹیم وزا بد رع بيرغ ءاهتگنو فی طه: ده نابز ن نرشو عبط شوخ دیا یتعوادم

 ۵: والد SS ر داغی EE ث ON یروشهک دوشم

 مرعوا كيدز پهداز هاش هکدید نوچ ناوج دناروا بنات بک موا هتک االبدرک نیاو ت سوا
 تفص طبار فرح هک ) لوءفم تادا ار ) ارهداز هسدا ) #* تفگیو تسد رکید راد ندمآ

 یناوج ) نایب فرح هک ) رد هسانعع یهاکرظن دنلب كناوجقغاع ) ردزهیمالوا رظن محطم)
 رپ مو PATE EGR 5 کت

 رو يرورسم در



۳۶ ۱ 

 ردرلییک ر ف صو ناز نیرشو )عبط شوخ )رد هنسان»«تءزالع تموادم )تدحو فرحاب)
 هک) کتابو ) تدحو فرح یراب یزوسو یروش )ردرا هبا بر ءاهتکنو فیط)ءا عم

 هدنرعصو او)ردی هکر ف صو ھت ع وآ لد)نابب فرح هک ییک ر ف صو تفصادرش )لی! قرح

 هنا الب د 8 ردفلعتم اکا یلکوک ین عد ر دس هت وآ لد كل هدازءاش انعهرد ھيمال تْفاضا

 1 لدناربک مھ ) ردیشاراب وق كتهدازهاد تک رول هیمالوا هكا ) ردناوح قع دارم ندالبدرک

 و )دم ال تفاضا واو ) ییرصریغ بنات و ا)ر دیش ر مص لوعة مد قم

 قن ك گرد تفاضا دناثم لرد صم ندعآمرع ) ساتم یدروسرد اغ درهم یضام ل ەف دلار )

AEEیرظذ روظنم یت ج9 یدنا ی هاک رظن دال كناوح هک هب هدازهاشدا ( بی  

 عبط ش شوخ رزتس وكت مزالمو تعوادم هدنحوا ناد-یمول ناوجر رلدیدو رای داباربخ یدنا

 یروشر هدنشاب هکر ادمولعم هل وش زریدیشاندنا را هتک: بب رغو رازوس فیطل نابز نرشو
 هكدا هدارهشرون روک یک قثاعو تّفص ادیش هکراو یزادکو زوسر هدالکوکو یضادوسو

 یزو البوو رددیعم اکا یلکوک كناوج ید رد راتفرکو التم نل ردیس دتشوآ لد کا

 ناوحیدروس هدناح كلاوج هداز هاش ی رد شن ااا لوا یالبو نعل ردو زابود كلا

 یدید و یداغارلبا نع راتوط ندص 3 تاک ییعب هاناح كنا هدازهاش هکندروک نوح

 | * شاوخ رم ی هک ام # شیب دمآزاب e ؟نآ * تب * *

 رزکب رد هنس ایم هک هك رعانام )رد ن ا ڪھ تف شب) هنس انعم ور کا ورد دیک ات تادا زا)

 یدک هاب یدابا لئ E لوا (تب لوصع) ا هلص فرحرب )رداد

 هنس ہرا: قشاع ەد یدلق او یدناب هال وتقم هر زکب ن دنشلکو یدلک هغابو رکاب

 نعنصو هحو یراد مان هجو ینا کرا هک ناد سر و درک ؟ تعطالم هک نادنح ۰ یدایا ج

 هدنوب قیرغ* E AY ندز مد لاح هک دوب قر 2 ا > تدوع رګ رەق رد ناو ۹3

 هداژها 74 تیک رب :لوصحم ) ردکعد شاعوب یلصاح شش اوا قر ۶ یعب رد هشتم لوعد«لیع

 نیسرولس تعصهو رد كمانو نیسندرب دن هکید روصو یدلبا تعالمو ED هکر دقلوا

 لیصاح یدسیغو لاح هەروا سفن هک دید وا قرغ هلوش هد كنسا رد تب ناوج

 ناو فلا یفش او # ی اور زا عستنفهدوخر ۲۱ تس * یدیفوب یردق ه. >: ا

 هل لوکس كومو و یعنع كنا ن ) راریدهرب ندیدب هل-نوکس كنابو هلیعص كنبس عبس * یتادن
 ید ارگ اخر اط جاحارز ردعاک ندموص» م اه عبس تفهو )زرد هر ندرکس

 لوا یراکدد یدعم یادی كتا سا هازج EE o 4 ندا رب دلا ےس د هبا =|

 ارحایعدب ی و هتک A .دءالسالا اهعرش ردنزاتمع ند: :عوج ار رجاید

 یوک ھەج رولوا لوبع 2 یاعد هد ها یاس هللا ا هااعددر ا هسوقواهرزوایدنرت

 ند ساو” هروسی !وک دحاولد سدو هروس ندماعدا "در وس لوک تم سود ةماعلا“ هروسندناوا

 هروس ندنوکنع نوکانو كد هوم ع روس ندهط یو او كد ه هط " هروس |

 1 ) دهرخآ ند هعقاو نوک سجف ده هعفاو "هروس ندمز روس یی نازک « راو

 1 فلاو ردم بولسا ه ا یر ردکعد لداوا لاح ناشر بطا۶ درفه یعام لعو

 رکا ( تب لوصح ) شایوس طاغ نیید ردرومشم طاغ هللاا یی سا ) ردیرع بولتن
 هکنوح كسرواوا اش رف طفاح ن عب كسروفوارزا نرم فدك ماع نعل یس تعه دوخ

 هکاوا یسهاود قشع نعد كسب یاتو یابو نیل ) ك دلوا یسهتفشآو یسهفلآ قشع
 ارج i TT موعباطخ رد کعدنیسردونوا یککیدا به
 ےس سی

 ( وک )



(rie) 

 توبع O اشیا RL رد
 بیس فرح اب ) ردکعد هرکص ندنا هکنآ * تنکو دروآ ررمس تبع جاوما مطالت نایمزا

 كايا بلط سنا رد ردصم ندا لاعفتسا ساذیتسا ) رد هیمال بوجع ساتیتسا توق)
 ند ال ااف ےطالت OO جاوما م طالت نایم ) ردکلیفب دار هدنوب ردکعد

 یدردلاقن ها ؟یی دهوقول شرب رجاوما قعتوقوط هر ر رد ردصم

 رلذدو رد هدن هک نیس ناب وش نوت هغ یدید هلاوج هداز هاش ( بیکرت لوص#)
 كب و. ناو> هرکص ندنا میس هدنب شوکب هةل كرلنا هکلب مدرانا نعپ ماد هقلح
 یسعشوقوطیبا وه ی هارد تب ع ندنسهتروایطالت یباوماتبح هلرباسیسانیاسا توق

 هک ت دوجوا تسع * تد *یدیدوید ر داق نیشان ردت لم [ روز احم مر ناسارا

 ردردصءنننک و ) هلص فرحا نتنکب * دناع نسا مو یآردنا نتهکبوت * 2

 ندن دا ردسبط اخ درفع عراط» لعف یا ) ردادک ات یتسانعم كنابردلا ) هنساشعم ماکت
 رل دابا اطخ راتید ندن دنام ندن دام رد کعد هلاق بئاغ درفم ع راض ءم لف دناع )

 0 ون هدکتف كنس نەي لاق مدوجو من او تنسکر دی (تس لوصحم)

 کد نس لصاح )ردو لوس اکو نیس هلک هلک نس زا لاق دوحو را ندش

 ی ناح ودر "ده رعلو تفکینا * رد قلا لا ۳۹9 وس زوس هد هرکتبصا دک دلک

 یاس فرح هوا تد بجو رجا

 هتشکزا بعد تس# هاد هللا دج ر یدلنا ےل هادخ یاحو یدروا « هرعارو یداب وس

 كنسود تب لو عک# میاسدروآ ردبناج نوج هک هدنززا بت * تسود هح ردب دشاپن
 ردم زر قار ززالوا كلبا بعندناوالتق هدنا نهد لکد ب ندناوا هتشک هدنسومف یس هي
 فا هال سا ۰ یتاجندنرب لتق لوا یصاح یدراعیح ملسندنآ ین اج ههنرک زد ب ەکلب

 لا حج یکی * تاکح دا ردلکد هدنالوا لتف و هدا جت زد هدناهررودبودنا صال

 بلاخاک یا تش اد ییموا هرب سحاب تت دب مشپ سہ هک اجزا )سو تشاد ت
 كنا تع) ( هبیم درک وا و )رر د هب ی رکو ا تم * هدو نت نرد تاقوا

 رد نسا: لاردا: دو س>) رد هيهال تردد س> ) رد هنسانع» لاجو نسح هل ر دهد كو

 هل را هتد كاشو كناهرمشب ) هیهالهرمشبنسح ) هلصقرحاب) یاردا نادا نعل یسح رب

 9 ارز یدلبا صیص هت رمش س> ی هب هرمشب نسحررید هنیزوب كرد ناسنا

 تدحوفرحاو) ردکعد هبت م هباثم) فرظ_فرح اب) راش ع دز 1والیم هب هرم نسحهدناناویح

 هکن دماتلوا لعمو یدیاراویلاجو نسح هدایز كن ن درا ت( بیکر لوص#) نایب فرح هک )
 و از هد ۵ عرب .یدیاراو یلیم ۵س هرشا ن دی كلا ندع رمش ةر ی۶! ردت رشا س>

 رصرد متشر وخ دان هک *یور ته! یا اوشو نان | هن# هعطق# کردا هدزوسو تاقوا
 فرح هک ) ردتتسا فرحان ) ۵ نام لزو تج لها دیک فصو یوریسهب * دای

 رددیعم هر هدنتهج ین٠” ) یک ا۷ی دک یک مدان یدنک هیمال ننیوخداب ) نایب
 لوغشم نیلا اکس یلزوب تنج لهایا ( تس 2 رد هنن اد١ رطاخ هدنور مه )
 مشلیا شومارف یمدنک هکل وغشعو دةم هلبوش اکس ین هاک همرطاخ قکآ یمدنک هک ملکد

 لسفمزود ) دیک :E رحرب# دیا هر هک می 2 رک و # مزودرب تب

 PY هدرا یربد۶ هلباعم ) ردع اک ندقعوب یتزوکر دکعد مک ردهدحو کنم عراضم

 رداو هع وب و هکنکید مزوک ندمروک ید ) تاب لوصح) iS فذحخنوحا نزو

 ۳ سس بس حس ۰

 ( س ) ۷ )

 اوج ارش در



(CCS) 

 مدرب یعزوک ندن  یصاحرولک قوا ند ٤“راق ہک م رروک ر کاو ملک در داق هغ اس 3 ماکد

 اطخ ردنا قاقتشا ج هد )لات < لات 2 قت 7۱ نت كب زد یزو 5 ) ملکد رد 7 دوم ر

 گر ۳ مه مس : نادارد کیم دام: م داهنجامسرد بادآرد هک ند آ 1 یراب ار َ یدور و ی ء دیسیادر

 نادرک یوم مارب د دیاس هدي دسر نارا FEE ف ىدا مالخاردر اک یامرف و

 زهر < ا د اا رھ کر ۳ E نو یرکددزا لا رسد یا لر را لیدی ات

 یرعد) ردکعد ششو کو یس دام: :حا) ردکعد هرک هرا ر تد>و فرحاب یداب & د + ی

 رییصق ندندینادرک ) بطاح دف رعالءفنادرک )تدخ و فرح انیدعسدا) تدح و فرحاب

 ۱ هک نیل 1]یددهنالو اهر رک (بکر :لوصح)رد هی دما ار د هل | هنسانعم

 لوقما رز ۰ دالخا یا 3 رظارپ مد هست نادآ نیسردا شوت “ویس هدعسرد تادا

 هال دم | مک ات هلی ار اکا ۷ هه رژوا كل دنسان ل وارو .روک لوقعملوااکب هک كسرروک

 ندزمه ا 3 هکر غد ل وا هک روص ناب ریش وب لغو یا یدید لعد علوا لوغْع

 * رظارد شزیه درا بیع# داب کو رک ندا اد مشج * دم * م روك هن یرمغ

 هدنوب رد هنسانع» قاوبوقعهرپ وڏو قعزاف ندنک) رد هبلع ءاعد هطرتم مدلج داب هدنکر هک )
 رد دیةمهر غ هدانعم یش كش زه) ردکعد نوساوا شمقیج ردقم رایج دارم ندهروق

 مشجار زرو روک بیعزمه © د تا قواو ع هک رک ودع (تج لوصت)

 یک ك نو واورو# مه كي نازګ دیر تسود# برع داتههو یراد یزهرو#ردرظا هلت وادع

 (تس لوصح)تد>و فرحا یریه) رد هدر دقت ر ؟۱اماور دباهدافا ی اعد لار دتا هدرلرب

 ندزبهرب لوا روک ت سود كيە ش < و هساراو لزهر رک اامارد, کو یاعكخو دنادب

 5 3 شعار ربا قرف ى ها هعطقرلنازاب تد هب رب هعطق و هلتدوم مع> ارز ییرمغ
 یرغ سه ا فلاح هر هما سس از د او ا رو هدنا 4 تانا تب ر) : و تو :r یرورسو لعد نس اد

 یرو رسو لعد س ناد
 ADS فعءض یوو هر

 یدخ و غار رقاق دم هر را چ اود ر یرج | ندمویق مع بر دن وس ۱ کا OS ا 2و 9
 یرمس # زا تلود نا هک 2 زاد ]| تفکش * ی دلا هتءلطد ولج نم فر یر # تب #

 ع وذ مظغارد ھت ادم لرایخ ف اط فیط)ر دکع د یداک هه بئاغر ؟ذمدرُف هم یضام لو

 صان كاب رمصار E ؟ ذمدرُ ۳ حراصعء لعذواح ( هلوص وم نم ۳ رداس لعاف

 ندارعا هادف *هلج ر دربعص عجار هل هداتحش ییعاف هنمانععراححآ ردکعد فڈکب ندن-و واو

 ردیملا فا.ضهرورح الع ند ارعا هلږس هلیص لوص وم سا تالوصو معما ردیس هلص قوب لح
 كلاد یبد)ردءحار هنمرورګر ید هنسانعم جور دزو تعاط) ق٣ هب وا رح فرحا )ك قيط

 كس رع فاکو كنش ی ردوا لو هةم بوصنمار د هت رار د هخاوک ارد هلص كيج و رو

 فک یک روک هلتعاط (تسلوصح)نا فرح هک ) هنسانه«بعردتعا ل طو یرمسک
 رد دانسا هنلایخ یناناوردی اد !عبنعا یتکیداک ناناج هدنفولوا کرک عا اک یلایخ ههآ ك )ابا

aکر اک هدفون كااح ەد یدلیا روه طو ع واط ند تاودوب دلت کر  

 كنوب ورد دنب رم ط ییع کیا كالب وطرح تدب وب رد هبقرتمریغ ن داعس هک هناک رد ابارغت-او داعبتسا
 رد رد وا وا عارم هم تن رب ندنارغ ءى رعرب كاهش ترض> عام یبرعوب و رار د ماه ۳ رەش یک

 ل ارج یدید هک احرد| مدک در SOTE رات عو تس شذ ٭ (حابص نیل .هلا للرب ءاسو) نتاع ار ھر

 یدروو |ناناظ (تنیکو -لوصح) دنا هدفک هک ناف طو دهآر نات افا هکمدر ناک ۳ ؟ینکیار
 ےس —

 ) ںاتعو (



) ۳۰۷ ( 
Aی مس  

 نظناباجیا مدد دردن وس یعارح درو هک لا ایف یدلشاب هکلناباطخ و تاتعو |

 * دیا مع ش دن هب یارک رک * دعطق * راشع د را رظ جدو یدلنا عولط اذا هکع دابا
TEرسد  

 یرورسدر ر دعا AE رد لش "یشر تدحو فرحان ) یار ۱ شکب عج نایهردنا شرک

 ۱ نا ءدقااق ندندب رخ ردطا درتم سما ل امد "رم ( شابا مهو نوید لبو لحر ندا

 یرورس» و ىلع دیسنادر راک رد درعه ن ۳۳ شکدهدانهمو ردءحارهار ک رعت نیش ( لا اومس رل دا دخاندنساخ )

 یرورسدر ره رها لعفش هکر شما دود رم نیلد اد رییالوابهاذ هیارعاوب هسا نعم لص تم نو صام

 ۳ تا لو داهدنو اما ردکعد هر الت یرودلوا هدنفآرالپ طاع

 ساع تعامج - ییسیش دد یش لواق اف هسرواوا علام نسا ص تولک هن کوا مس ۶ یسلیهرب

Er 4ی۶! لا 2 ندنکوا كع هد ول  Eو ت# تا رشت تاقا 0 < و سا رد  

 هرم ه ) ردکعد لاو ل اط رد- دیکر فصو ی )ور ؟ردف وطءهرو * * شکیب ع وركب

 ( تسلوصح) تفص ه هدنخر کش ) رددیکرت فصو نرش) تدحو ۳2۹ هیات فرح

 و ارز ردنوس یو توط نئیتسآ هسدا بل نرش *هد-ذخ رکش نارک روک ذم رکحاو
 تفک دوب هددناهت دعار قسود یکی# تیاکح # زالوا جابستحا هم نکیا راووب رداتفآ

 اهتدم) لوم تادا ارو) تدحوفرحاب) یتس دن نوک رم یا
 فرح هک ) باطخ ربا یار 4: اسود یدد یک تفک) ردکعد تدم هک ردءچ تادا

 ردصم فرحاب ) یا: ثم ) ى تسود تەك ر) ردءرمغ عد لکت مری موا مقاتشم ناب

 ا کیدو سرب یار (بیکر ل وص ع) ردصءفرحاب لولم )رد هسانعم هل طفت نم هک ) كيهب )
 ندقوح یتسیعب رق اتشم هکنس هدنق هدنیح یکیدروک یدد هنکیدوس یدبا شر وک نامز

 لرمسندقلوا لولم بولا ص وا بروک قص عب ندتللوامردکی قاقاتشم ید د داوا لدمروک

 * تسدزا نماد مهدنتدوز * تدمرسسراکنیا یدمآرید * یوش#ر دکر قلو اقاتشمبروک |

 ییاوهاور نهدلا امار دک عد ت سم ی ام د دغا ت س ھر مس ناب تسمسسراکن) ردد ید ۱

 هرب ع عم لیقتسم ماکت ق ل ھ۶ ےہ هد ) باطخ ربهضاتو )ردرب لا ردکعد " رددوز ز ) رد ەتىنە

 کل وا هل ولس ها داک راکن ناوه اورپ یا تیلوص) ززمرو یلاص یییزنرو |ا
 کرخا* دانی رد رد هک هدو شعم * زرواوا علام 2۰ مت یه! ز نه رویوق بت یکتا | ندلا

 یرورسدر دب یمت ندب رع یعدیک ینا داوا هد ربغوهد هر ءردلقن تم اللعاه هقوشعم و دن رسک نازا

 نیید ردنوجما نزو ترورض هرزوا قوس یدلیا رابتخا هقوشعم سد ) ردتمالع تالق

 ندن د تاب ر عرا ضم لەف داب ) تفص طدار فرح هک ) شعالکد لصاو هیانءهوب

 تادا ترا عو ناز ) لکد رع رد: سرافو رد ر رقنو کات تادا رخآ "۲) ردکءدرارروک

 مس ) نا ف رحهک )ردو كبد یروااق ندنا E رکسکان دنا ر دل تس هدم اھ دتا

 رد. رکس؟ |ندنا زردیاربس ریس كرس نها ررروک € ؟ کیا ( تدلوصح ) ردکءدقوت

 یک کا نده اصوا بوروک قرصقلوا قاتشم بوروک ریس ها رارروک قوت هکءهرو اق ن داو
 52 م مندنار خ او نیبد ی اردبم  هدندنا هاو كنرابعوب سم ) ردکءد یرولاقندناو

 یرورسو لعد:سنیادر تسدمآ ند رک افا ناعفراب هکد هاش # ۶ یا ٭ رلشابا ماهدا هداز نیبد رلهروک ق وط

 دن ) رد ردصء ندناب هلعافم هداضم # دشاء ا نارا دادو ترغزا هک نام 2

ETلوا ات لن:داصم هد هعسل ضا یدازا نوعغب داوا دوجود ی ظا نار  

 مکحو بو دار ی ءنآ a ی اوا 0 PE لاح لک ىلع ید- 4

 یرورسو ی٤د س نادر



 یرور-و ل تدرسنادر
 لماندف

 عباطال

 یرورسدر

(FIA ( 

 ندادن دضو تربسغ كقاشع نعد كناراب هک هلتلع لوا رد_ڈ هکایا افح هلک هل رلةبفر هکر لد

 3 تب # رديف رد هروکه نکن داکاه هک ینا اح كي ت رح یمالکو ب ر وا لاس

 یطرش هلبقتس فرظ ردعسا اذا * براحت تناف مص تج ناو * یزوزمل ةقفر ف یتحاذا

 لص بوصتهریعتابو ) هیافوفرح نونو ) بطاح رک ذمدرفم یطام لف تثج ) نعصنم
 رد-عج كتيفر هلب مسکو یضكنار ةقفر ) قلعتم هنابقامرج فرح یف ) ندملکنمردع اک

 لا رد-هم نآ عراصم لە روزت ) قلعتم هب تح رج فرح مال رور ) ردکعد رلشاداوب

 ردفطع فرحواو هدرار یک كوب تج ناو ) ماکتمریعکاو ) هاقو فرح نونو ) بوصتم
 هدر یک كلوب ردلاح فرح OS روهج اما هدنر دەت نسج ناوي لنا ہ9 یربخ

 باوجاف ثناق) رد ةاعتم هنلبق امص ) رارید لص و فرح خل سم ند طرش ی انعم هنفرح نا

 برا ( ادم عوف ص الع لصفم عو رم رع تنا )ردذرح نالوا لخاد هارحو

 كسرولک هدودنش رط هحاصم ی لس رواک هد ہل ےل ص نوعا کا تراز یا کک

 هک سفن لب ۴# دعطد * ردثعاب هوانع فالخو قاعش ك هل هژرلنا ارز نیسساوص نس

 دنازفرحابو ) فرظ فرحاب * دشکب نم دوجو تریغ هک د لان یسب * رایغا ابراب تعمآرب
 یضام لعف تح ) دیک ا فرحرپ ) نایفرحهک ) ردکعد تعاسرو مدرب سفك )
 رایقر ردیعج كرغرايغا ) تبح اص۰ فرحاب) ردیلعاف راب ) ردکعد یدشرف بئاغ درفم
 ردکعد یدلاق بئاغدرفمیصام ن لعد دنا ) ردکعد قوچهلا هیلصاءایس )رد دارم

 ینا ءادنیمو هږهال نم دوجو) ادتبم تربغ ) نایب فرح هک ) ردلابةتسا نامز دوصةم نکیآ
 (تدلوصح) لواربخ هژرب> نا ات ربح باغ دردم عراضم لعف لرم سک كنا دکر (

 ردا لو یدوحو م: توشهک زاناق نامز قوح یدلوا ع ا رایغاراب هکتعاس رو مدرب

 نتو هناورب هک هج نازا ارم %* یدعسیا مج معس نعهک a هدنحش * ردا اله ۳

 یدعسیا مععس كفاشع سلع ن یدد هللا هدنخ كج دیشداندن یتنوعصم كتب روک ذم

 اک هن اور هک رولوا بازم ناز در وررمط a تكلا کی کد صوص هردو اکس ئ

 هن اور تدسد هعتس نس تدسد اکب یعب رلبا لاله شدوجو بوقان رو ل ر بوروا ومش

 قلم اتسووراندیادیق هلص سا لد ڈک: )رد دعس هدر هدلاعردرا و حلاط كبزوب مب ) نیس یک

 متشاد تبع یس ورد مادار غمو دوچ سودو نم نیشیپ ماارد هک مراددا# تیاکح# رلشابا
 یداتس رفت یدصاق تدمنردرک درکز اغآ ناتو دما زاب هک یتدمزا سد داتقا رقس قاقتا ٩۹

 تی فرحا نيش ) * ما مورحم نهود درک نشوروت لام دصاق د دک مددآ خب رد مک

 هلن وکسفاق ) رد هیمال رفس قافنا ردندحو فرحیرا تسوبو ) یسود) دک ات فرحنوو

 یداتسرفن ) تدحو فرحایو ) ردهتسانعم ك هدو دصاق ) شابا وه نیبد رونقوا

 هدماایکاواهک ردهدم رطاخ بیکرت لوصح) ردکعد لدمردنوک بطاحدرفءیطام نل لعق

 کیا ی هدنګا كتسورپ یک یا ما-اب یکیا هلو نعي هلتسودر نت هدننامز اوج نع!

 تصر دنانک ندقافناوداحتا لاک داهل و هلکن از هسرواو | نصو دعم هک جه دغ اقرب یی |ماداب

 هک« رکصندندم هنر یدلو عقاورفس قافلا هاکانز دکعدلدبحاصءضرغ ندکعدقدرانوط
 دا لاسرا كر اکب هدئدم ردق و هک یدلشاب کا تاطخو ناتعاکب یدلک رد رفس ورک

 ( هکیدید )



(۴4۹ ) 
 ا

 * د * اوا مو رگ ن و هلوا نشورهلکلاج تذ-یزوک لدع اق ک یداک فیحاکبوک مدد

 هدتغارد) هاب هل رد راب# ندو د هاو ر شەش! هب وتا رھ ەك بت هدمهبوت ناز وک ام ەر درا

 یدردبطاتدرف» مما لءدوک ( دک ان رحاهونوئو) تاسافرحابو)رد هنسانم ےگ و ندقوچ

 ردلوا بطا سم هل مماوکو رداد اتم هنری درا رارضهبو ) ردیل وعقم مدقم هنر درا ردکعد
 i رل ید د را ضو ) ناناج هلوس هن رد را یا یړ دقت ) ردلااج فوذحت لوءةمو
 اٹ عارصءیللصاح لیل دت فرح هک ) ردت لات رواواناسآ ینعم سد ) قجارےا هدافادیک ات
 اک ل وس هب ه ر.دراب نالو یارروب بودا درج بطاحر ( تب لوص ( رد هدلیاع] ماعم

 یب ) نااج یا هریو هوتلابزاکب اناج هوس رد رابیا دون ) رد هلو ریو هوت هاب
 ھو نیس نحوس بوک رد | یعطاکو نا اج نوڪک دملا لا راد عاق ہک هلاک هکد هد لر یک ِِ

 ۵ گاو یعددلوا كەد ههر و هو هل ازاکب هترد رایا ی دوخا ) ودلدراا لاسرا دص اقرب

 رد. مر وه و فذ ر كناناح ید : د د هلد و هک هناک دعد نیس شصت د نوک دابا لاسرا

 ماب ا هبوت ندکءْنع ك:س ن م یلاساود رج ۶ هعسوا »ا ) ردرسیاوا هیوت هلبا رشم“ اکر ارز )

 رد رظدرمس ی ۹ یشر# ر دف روا یاسا نم قلق وج .قایسو قاسكتسو ر ھاظردکع د

 ذحا و: E ی هدو كدر روو دھار

 ردکءد هود هدررب یک كنواما ردکعد قو ل هد دارس ) سا لکد لصاو هد دا منانا

 لیا هل فرح هک و ) نددنک و ردرظنرس ) ردبارمعتاداهن ) نسوت ) هلصقرح ردوترد )
 هسول رب هک رولکترغاکت ( تد لوصح E انعم ردرمسنلواهلب هدر کیا ندوب هاو (

 EEE بم ین لکد هل و هک 8 دن هروک کا وا ن ید هاا رطذ هج و طاکس

 هدناوا تب E ندهروک هنگ رپ هسق e نرو < هبوط ییس هوك

 رل ثا اطخ رادد ندن داد ردهتشم ندن دیهد هدمو )رل شابا وهس رلن ازا تاب هذ رب هعطق

 نیبدردیبکرت فصو رظنرس )زاوا قتشم هتد یرغ نداوعغم ےسا هلا یضام ندنداد ارز

 فاع هلو هع: ج نازار بس س ۲ هنیک هنررمس نا ( شءالاص هو هام لب

 روج راتفکدوزا رو راتفر ڪک فش اک مد دا ار نتععلاد # تیاکح * شزاب

 روظنم نیاتبحم ردار "ہک اد معتفک شسنعصتقب رطب یراب یدرک نا رک لمحو یدرب ناوارف

 رو> و ند رک مهتهاردوخ دشا دا منالکر دف قد ال .a نادوج وا هاذ ار تدو»یا او تسا یاع

 دوکو ا نرداهر رداهرابیک راد م اک زور نءادزا باتع تسدرابیا تفک ندر نابدا ی

 E هدها ۶ر لد هک دنا هتک نایکحووزاربص هک د ناک ىا ررمصمدرک سا درا

 تاع سد )رم فرحا وتدحو فرح یراق EE .قلع %* نفرکر هدهاشمزا مش> هک تسرت

 هلنا رک اهراب) للت فرح هک )كچ نع تو رادرب )ازا ردر ها یرادفاضاراک زور نم ادو)
 رد ساوه هيلي ھت نهد هک مشج هکر د هسا اوه هيليضصْذل ن 1 ه هک وزا ریصوک ) ردکید

 یی یعارهراتفکرب ندناو السی 2 راتفر ۲ دن لصتر کوک و ءْلادر (بی کر لوصحم)

 یدر کج ی ىع ( ید رروآوکافجو روج قوچ یدرتسا a ا داوو ی ےار هدحاص ء نا ہہ

 es 3: ےس هکم روا مديد لھ ھن رط تیعصت کا ۰ کر ید ردیآ لم مد اهذو

 هل دو> و یو رد-اکد هرژوا یا شت تار كندو. ان و ردووب كط رعوڭتلعر هد تی

 نب رورازسیداو كلبا مهتم ىت فک یشک ردلکد قبال هنر دق ۱۴ هک هلرب كنول ەد

 كج ندنکنا مراکزور قلاب ا ۳ كج دیشیا یدش وب دنعشاد كمك

 نکیل مدلبارکذ نی سر د نس که دین ص عو هلنارک | ارز ) ه-یارازا ی هلا كر ناتع نعي

 ( س ) )۸۸(

 یرورسدر

 یرورسویلعد,سنادر
 یرورسوللعد.نادر

 یدورسو عدس نادر



(۰ 

 ندطلنا مص هنےالپ ثلیا كر ینا یعی هند هل روت روک قراصا ریس هن اج تلا
 قعو هعنع نجزو هدهام یلکوک ردرلٌت«د ارکحو ) ردقر اسآ ابا رص هثع الب كلا

 ات درد انترساوا یک نآ * یوم # ندقهمردلاق ندنااحلاج ہدهاشم یسج ردقر الو

 ) ید لک د ق در هلص فرحا رسا * در داب دنک ینافج رڪ

 هک ه.یک لوا (د لوصح ) ندر یعادر ردکعد زفل رک داب ) رده سانعه ردصم

 قلوا نمسآ یلصاح زا-لوا كمنعو ک1 رد زمسنآ یتعی ) رلوا تل هاب یرعزسنآ
 شیب لدهک ره ۳ رک كالا لګ د روج ید! ) كرک كەروتوك هسردنا اجر رکا لکد نکم

 رمادرب اکو i ENR ھ ( تاب لوص# ) دراد ی کمد تطق لد فو #* دراد یرباد

 للصاح روط كاا كس رع ی اص ردثهرو هربلدرپ یتلکوک ید روط هد او هدنک وا

 ضصب رد و E ۳ کادر رغ ناافص ر دش ەر و هربادر 6 ۹ مک ره

 3 ؟ رد ثتهلاب یوها#* رب دو رد لی 2 یسدیفاق هک هج EG تدول هد وه

 راح یدیا كتنهالاب هدالصا تا ر: ھا ) تدحو فرحا یوهآ # نیر نیو دناوت *

 کک دا هژبر.-تخا یدنک وها نوا تنها هدنندرک ) تس لوص ع E رالوو

 هب یدنک یدک هصنوهآ نالوارالوب هدنندرک هک ردوبهصح ندهصق ردلکد رداق هکفک هر
 تارح هل راتحا ن نالوا هدن]ا یرمغ ىل م ص A . و لکد الام کیک هر کیدتسای کوک

 فرح اب یزور# رور * رافت سامدرک زور نازاد-ذج * راهدز ساق فک سرا روز * هحهدیا
 ءک نیش ) ود مدلی وس نوت تم ( ردکعد ندا كلبوس هات دا د ( تدحو

 ردراب درج یر دوت دج ) رداو لوم راه دز )ردعحار هاناح نالوازوک مهدد

 هنااح نوکر رکم ندک دیدناما سف راهنز ندکلا كثب دنااج نوک رب (تد لوصح ) یعتو یرورسدر

 نون ی مدلبا را: یا ند زو ول« هرک هت کرب نت وک لوا ش شکد ندکلاناما ِ 3

 هرب شاتفک تسدزا ) مد هیس ضب ) مدلوا ناعب ود م دد ندد 3 ناما هناباح لع دسنیادر

 هرذد هد عبط ن نکلراث باراتخا ف ریس لوا رلحرا_ شش صعبو 5 ردعتاو شاک تسود زا)

 و رد ضو ( رد داف هست لوا هکر ولب 5 نالا عهاعتسا یرادقم

 مداهد لد * تسودزا راهنز تسود دنگن # هدراتخا هد رد یک یکلوا هدول ردعقا +

 با ناما ندتسود تس ود ردتب وب رافغتا لام ( تدب لوصح ) تسوا رطاخ هحمارب
 لوا مدو یک وک یدعا سد هل د ناما ندو وشد ق ا یلصاح هلد نامای د )

 ا .ا دارم کم ره یرط اک كتسود نمد رداکا ا سو د و

 کیا هکر دزب اج * دنادوا دار مره#) رو * دناوخ دو دژ ا % مدلبا دنب کا

 یناوج ككلوا ع ارصم رو اجو هلوا باوج یس هلج دنادوا هد رم لتدب 1 هر هطرش

 یدنک یتیهلاس> او فذطا نا اح را ) تاب لوص ( هدر دون تلو اه هلوا یفوذع

 ردکناراتخا رولي لوا هن هسرروس هلارهق ندنناب نب کاو رواب لوا هس ردا توعد هت
 یرمدو یر س یر سد شوخاب ین ادو دتفا هحن انح اوج ن اوهنعرد * تیاکسح ۰
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 یز ولو ید ازاوا شوخ یلصاح یدا راو یزاوا لهن لزوک هک هلبا هه لوا مدروس
 شکا شاوا بیس هد یکیاوب هتک رک اک هسایا ع ولطندخمایو ندا هک یکر دبیدیالزرک
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 لاصواو فذح نوهع!داو ءاق ھن رڌو نوعا نزو ترور. یدیا هک ین کن یرردعت ا

 رديط>دا مه ندا رد هه EE ) یداوا معاق هما مسا نکدافرح هک و ) یداوا

 عار هم سد هلی رط هش هج هزاترار د ریسطخ هلاعص هزات ارز هلرا تعا قاوا مس

 كنار ضراع ) شعار: ی هراعتساو هیت روک ذم نییدردناج نت.هدردا ص ندنابتهدلوا

 نیشو( ردیآ قالطا هر نتب لافص هلرعف كنار ماما ردیا لامعتسا هدلهص برع هلرسک
 هک هلوا مولد ) شما قانشا هلدناج مرک ره نیلبا عاجراءرمسپ شوخ ) ردهجار هب هک
 روقوا حوتفم نل دلا نیء بودا فردت :ےچ هدب رع ظافاا عل نالوا هرزوا یزو لعاف

 ردیضراعدا مندنایح بآ ) طفح اف روقوا حوتفم نبع ك_نرلطا رغاکو ماحو ضراع الثم

 ندرکشو ) هلصفرحرد ) ردکعدرگادرونعم ) رد ءال تفاضا رلثابا هشت هآ یضراعارز
 نده اکن ۲۹ ( رد-ه>ار هک یک قیاس هنر نشو ( هل رط هيڈ ردناناح بادام

 رظا و رلبا رظذ هدأ ما لعف هلا عراضم لعف ردکرتْثمظل دنکو ) هدسانعم رظن رده

 دتا ) را ٹکا ص صع الب صیصخ رل ايليا صیصخت هن رر اق هوب سی هثرلاثعم نوسلنا

 E) لوصح ) ردک رشم هدننس برشو لکا ندروخ ارز ردکعد ردیا لکا درو زر

 هک هسک ره نوسانا رظنورلبا رظن هنلرکش كنار تاج بآ یضداع تا كلاب ةع لوا
 هدد كرکش هللا بل ارز نوسابا رم ظذ هل شكلا نيد رکش ش نعل ردو

 "هر و م دیس شک ردوذان هاد د میر مدید ی ؟رح وزا عبط فال اقاذتا * راوییلک تدسا نم
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 ارو تداوم هلهزب دکنوح ید كتو طو نیس سرة وط اوھوا دوس مری لوا لو
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 و ءرک هعار .هربش #دهاکن باتخآرازاب قدور# دهاوشب اتعآ لصو رک هریدش

 قلور) ردرل هیمالب اتوار ازابى قاور) ردتفاضا هنو دذ لر دصم ناتفآ لصو ) هلو كاا
 رازاب وا1 )رد د |یعافصو تفاطاهدررب یک كنولاما راررد هن وص كنب ربغو كلف ءدتفا

 شعغ و یرلفنور هدیسراف كراددند نن اک ندندیهاک لیهتسم ند لعف دهاکن) ردازاحیفاضا

 ندباتفآیعی هسرسا قاوا لصاو هباتفآ رکآ هسارب ( بی لوصح) ردکعد ناسک | یسانع»
 ندنکو  دموسكناسب موس یشاوک ند:هج لوا نمروک هدشنوک هساریارب ز هسرابآ ظح

 * درک رئسو تفکب نا # زك ناصقن هتف اطا ع ریسک | یسافص« قور كت راژاب اا
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 هک هککن ار زا 35 اط هک وز ی و IF هن راب ) نیس رد | نط
 وادرخ ر هام دس اعم رداع تادا ل فاکر راک تا ۹

 هک راو ,a ERAS . (تد لوص#ر)ر د هال es رم دارم و فصو

 ردکب ریشم كس هک هلبا هب همه لول ی هویشو یزان رد ها نس ید! ) ردکر کیلط كتم |
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 هربس هدعاب اد ) تان لوص ( رر عجار ا ۹ 7 یعاف در وکو)
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 نت )ا طا درود عرا ض۰لهف )5 ۹ رحر )ناب :فرح هک )ر دکرد قوچ س 2

 عر ل ور ۰) ردا« 2 هدیر ١ ق ق هرو و قلوو ی رد 5 .شعا را ران د ند دیک

 تاب اك: دو ) تد لوص#ع) سش اط نیدندنتسر) هتسانعم كع ندندبور) رادن اغدزر ةه

 یرورسو لع ديس نادر

 چدر

 نیسرراب ی کو یازاج دو نرد هال ۶ ءادت :اردقوب یلعار هقباس

 # دو طد # لا :ةردقو ییساتم كيو هقناس توب یکبار کب ےھ رب ه۵ دل وب یە رب هم

 ییعتویزورسدر نکیل رونیلوب .درانتمزا ه-طفو هک هلوامواعم * یزویوچ ید.ای لاما * وهآوچ ةر راپ وت

 ا ا هتفر ) یدک افرا ررد هک ردککد رداب دل مک ءابراپ ( قدزاب هدزب نوع! د ز "ار ن حا ره بل

 تاداوح ) 2ا باطخ لاق نيد رد وا ںاط> ر4 لسو فرح ر“ هو ) تراک

 مسا هللا هزه رک ما هدشوژورو لاد هک هلو مواعم لوب لاتءا ) فورعم وها ) یی« هدر
 تاطخ فرح رک"فرحاو ) ردنا وح یراکدید سرازو 0 لة حا هنساتءمناآ زدن ۳

 زالوافرح انالو نوعاب اطح ا طا هند اج هم ندیارآ تعا تدح و فرد >و |

 لوبت»یبکو هآندنویرداب یی! لب نک و هم ما ردندعما ماس ها کرواوا رد
 اى وراپ : E ایکس راتخان هک نروآ ی EE درک ؟ ع وب .طدو

 هک ردنوهگن| یکیدلبا را تخا یزوبهدنسارا تانآویحرمقب هی محههک یزوبهک كداکبواالق
 مالک تاک طاردتاوا هکتنیوهدنان ا ص»هرز وایرا عدد درک !مولعم ) دا دا هيفا ؛ژدلاوح

 ۱ ۱ ي

 عاتکاو )



 نکا

eSیا  

 ا و ۶ A Fee 25 ۱ لات 0 او

 | درادو) یسیئاث تسودو) لوالوءقملدرا دو) دنا ریسطخ و | بم ی دعس * یزودلاوچ
 | ردەيتاچ . یفاضازودلاوج فا ا) یک هنردیلس تادای) ردادنبربخ بناغدرفدعراضء لو

 | زدلاوج یلقرهروسطخ هزات نعپ روس رپ طخیدعس (تسلوص) ردکع د زو دلاوح نام
 ۷ دم ط#3 شا: E E ی >یسایزو دااوچ رز هوس ی یال ص نالوا ی کک

 ردقدع ندرکاودد * ا 1 وکن م اا تاود نا * ۳ اس یو ع ےک رو یکربص ر ٣

 دن شرک "بیوم) رلشلبا !اطخرل: ۱ طاع درغ. عراضم لعف یکد)

iزو قاودسو  E Eمانا تلود)ردترا شاه دهدامنا)رداعصضر  

 هاهذو هت اندآرس-)ر دک الر وک لدو وکندارمردردصمفزرحا هدد و )ردي

 ك 3 اباد نو د اربص ھن کر داک ك طخ رک ا(تد لوصع) رولوا م ا بواوب تباھ 2. رواک

 كد ال تلزوکو ار دکر کو لوپ هکر کی صاح تر وب قش وک یوم بو لیاربص ه ؟یداکرکاو
 ع ید ءا و ردوواو هل ر و تا ول مرسل رک ارو" 9 a ۱ ما ا د رواو .تناهد ی حاود

 لوص) با دفاطاعواوزسار یه کی و کر یصرا 8 ردعواو هل ون لوا عارصع

 رص هتسحآ بواول كشوک ان یوم كراو ی (عاربصء

 كون سا ردکعد كس هر وب هل و ردعفاو ن کر لا A ۸ ین نال صعب و ردکعد تسردبا

 رک اینا ) یک ۰ :رکاو یر شوک اش یوءر ؟۱) رولوا هلر ول هل سهت ر

 هرزوا لاونعو یعارصم یکیاوبسپ) ءآ كسراوب رکاو كدردیاربص بواوب ییکشوک انب یوم
 یدصتم هلهحور ج هنحرش كنسانعم تب ی د:کخو نوا ضارعا هن دا حر

 # سو رر وتوم یعشاد نایک تع درک * شءالوا لضاو هسا ڪم كس هک رد ول ره 5 نالوا

 ردکعد مداتوط تباکح فرحا یعشاد) هلص فر- اب ناچ 2 دیار هک تعایشات یهشاذکن

 اهتا فرحا) تیاکح فرحا و) هدحو ملکتم لیقتسء ید لعف یا ذکن) ردلقص شی ر)
 یک كف دالوارداق هکنب رنس نول هکشا ر كس یدیش ریا لا هعاج را (تس لوصح)
 هکمد رد یتسانعم لنت عار <.aa هک مد نمر لد دتماق مدیا و تالامو رداق من

 لصاو هاب د و صعمنیید نیس اسارت ن دبس هل سد نیس رداق نساما هاکیراقو ماج گد او

 % تس شوج ہامدر کر هچرو» هک دشهچ* ار :یورل ج مک ومدر کاوش # دو طو # ۰ شعالوا

 د رکرداکدیرغصرد هر دار ھ هدول ند هج روه ص ي ,دش فرحارو) درایو

 فذح نوعا نزو ترور یکسرءاهر رعسق ند ا شوج ) ردکعد ڈرو ا الا

 كعام هکیداوا 1 .aA من الرو ك ك ورا سس وین مدلی ۱ لاوس هنااح (تد لوص) زدشعاوا

 طخ ا هک رڌ ةن زو دارع سش وا هجترف هند ارطا ید نشد اف 29 هتس هر وح
 جش 3 ۰

 ٭ تس دیشوب مارس عس>ح متاع E * ار ء وردوب هج ماد تف ک دام * ردنکد داک

 رد دیس اک 1 رکم ) دا _ص فرح ار ار 0 ور ( ن رد, ضام لس هدول دول

 روک ذم هن ان اح ن (تد لوص# )رد هم ال یه اضا هنج تی ق ا و

 کاب س ےل دس E3 مسح هلاک هع ور اب یدد هلا هد-خ هدا لو

 هناوح رو دم نشت هدنرلدوک تنص ملر رک هرلد درس هکر دداع لر هدز متاع هک

 ى درو تاصل رعد ردق وب مردم رصوص> ك ہکص رد شلوا عف او ۰ کک

Eh RSمادام م4: بذ رمخ ال 5 راق وام اه دام رپ ذآ لوا ناب ر ۳۳ زا ار  

 تشرد نوح و اک یش ردد: 5. ناو لو تلخ ابی هز فطالت نشحاداف شا صد 2. طا <: افیطا ےھدحا
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 ردلعاذ مسا ندشاب لااعفتحا هل مسک كنار برعاسم # د ام یسودو دننک فلت دنوش

) ۳۵۰ ( 

 هرلنایلوا برع صااخ رداعأف مما ن ندخ لعنت هلن دی داو هل رم مک كنار جد ب رعتءو )

 لرقت )ماهفتسا مساام)نا فرح یک ) ردهیعال یفاضا ءدادغب) رار د زلماکا هکر ) ارد
 درح) e هب لوهث رج فرجی) ردکعد نیس رد رد بطاخحم رک ذم رم عراضم لعق

 لق هدزو ی 4 RES > ارج ) ردیعج لد صا هلن وکس كن ارو یعع كي*

 هداس داره هدنوب اما) رارید هال وا ل وداع ی الدر >| درج هک زرد هناب اوا

 ۳ یدرف سا یتیم هرزوا حد رخ) رد اج مکح یل فرحال) رد رزوب كابور
 لاسوا رداعف ماد)ررید هد هیفرظو ه ردصع ماود فرح ام) یری عود رهالم رورح و

 بوصتم اطا افیط) ) رد-هجار هد رم یرعص مه) یعسا عو ماظل دحا) ند هصقا

 یعد) ردا تنو باغ رک ذم درُفم عر اضم لعف ندا لعافت نش ۳/۹ مادامرب خ

 اذاف) یلب اقم ق- شعوب رد هتسانعم یربا هلی رسک كدشو ىع كااخ شخ اریز) ردا تظلغ

 لعفندناب لعافت فطالت) بارك ذم درف یضام لعف ندشاب س>ح نشخ) طرش تادا
 ردءداو هدلیلعت ماعم 4 دعتام مادام) طرس باوح هاعف چ باغ رک ذم درفء عرا طم

 ولد نیسر دهن ی 71 د و هنر ندزرلبرەتسم داد ( بیکرت لوصحم )

 ردنا ت تظاغو تنوشخ ردغیطاو بوح ا یسا رب هک ما دام ارز قوب رخ هدرلنا یدید

 ندا دنوش تشرد نوچو راررتس وک اسود بودا تعالم هدق دنالقص بوئاب
 سوب ےک را مار هشیارب هک تلک ۲ ین اتعم بودا هدانز یتلوق دنیابنیراکب هکنانج)هرک

 راتفک مل * دوب یوربوخ هک هکناد رھا * * مش اد دا شداا نهار هداز نیبد را هیما 3

 ردکعد یلژوس یا رد هل وب هد راتفک 2 لرد کر ر فصو ,یور بوخ*دوب یوخدنتو

 ید رد وربوخ هک تقو لوادرما(تس لوصح) ردکعد 05 وخزرا رد هل وب هدیوخدنت)

 شکر سود رس یی رواوا یب وخ زواو یلزوس ییا رد ربلد هک مادام یلصاحردوخو فیطا
 هک شعدو شهزا ینآ یسلر كحراشو ردءةاو تدربشو بوخ هد هما وب )روا وا

 e شد رولوا دعطق هجر د هنو شکود دوب یور بوخ هد هتل ضوهب

 یعابر هداوا كم یظنو» ش را وا یی رح یار ید شا وا هلک یسراف شرع

 رهه وربما 2 ا ا سدر نوج ٭ راے ءا هاکع بع ندر 7 نازوارا ازا

 و ص فرح هدا تثعابور) هنالعص یف حمد اک هلفص هلص فرحا ی شار *دوب یوج

 نوا اوز ردء)وا د.إ ندءلوا ع ویطمو لو.هم كل درک دما رد هتسا ء۰ تفردسغ)

 رڌ ھه د ره ندندب "رع ) ردیبک ر ف صو ربما 1 مدر )ردکعد قلوا غار اش

 رد هاساعد تیکه رک كا مم)ردیبیکرت فصوهد و> رهع) رولوا LEZ یعل)رواو

 رواو ا قة ءو نانرهم هلک ره ینعد) ردکعد رواوا یګ دا باطرهم رداد دد وج نوت

 ندکل مادو هک هل هءص هکنوحاما ردد ETE #0 نکا یور هداس درا ( تش لوص)

 روا وا ناره ءو قة مو رواوا طاح هلعخ ندا "رمآ مد ص هد < یکالزوک ین جعل هوا دیەد

 رد ور هاماب یسک هک دد يسرب ا او ار یکی#* # تیاکح * رد تع راه طا E نعل
 ن

 برع هک ناجح با اه توهشو بلاط سفن سنو E هیفرو هتسب | هردو NAN تولخ

 تفک دناسء تم السد وزا یراک ۲ راهور کلم هک یناد a عنامریغ روطابلاو عناب لا دیوک

 شک عن ) یخ مذاب ) ادو اهرخ ر اه نابوک دزا دام یور ۲7 کا

 | یربخ منامرغ) ادیمو رد هنس اعم ناغ اب رط انو) روطان ) زود هک یعب) هک وک وک |
 هم یو دو سس

 ) لوصح (



ue)ب:  ( Eد وک >رب 8 £ ۳ روص هر  

 با ۳ توهشو بل اط سنو EE س هول وا هد را-بقر هلوا ود 9و هوا سم رووا

 ۱ جن ل | دعدام هلن اغا شاوا لم ۹ یا ششي ۳ رخ رد برع هک كلوا

 یدریو باوج یروااق هلا تمالس ندور هاملوا هل توو تاع قاراک ربهرپ هک نی.بهرولب
 ا ها الا اب لس ناو × تاب * زالو ندرط روک د هسروااق لا EA ندور ۳ ۳1 ید دو

 بئاغرک ذمدرتمیصام لعفر-) طر فرح نآ# اساس لعد الا نظءوسن a E س نھ

 نمار هل ا نم ردرورح ءوس ) رد ةلعتە اس در ۰ ) ىلعاف عوف يهاطءا ناس 12۷۱) ندنابع

 نرورضاوو )ردقلعتم ه )سد سلءوسنه)ردعجار هلا سد او )رد هيم الت ؛اضا هسفن)ردکعد

 ردطرش باوح م-+سا) ردرا هم ال یدلانط ءوس) ردشعلوا لش ند بس س نوعا نزو

 ءوس ك ایعدم نکیاهیا رول تروق ںواوا لاس ندنسفن نمار ناسنارکا ( تس لو صع )
 س

 ۷# نا OEE تاب * زا روق ندنللد كلا یئدد رداكد لاس ند

 رد هیمال شد وخر اک سد ر رولوا كعد ردن هدنو دیاش * نتسب مد منابز ناو نکیا

 ندرلشدا ءورشءانو یه اش عیجج هلک ردنکم ) تا لوصح )رد هیمال مد م ناز )

 نکل قلوا لوغتم هنلاح یدک هلتمالس نعد قدروئوا هدندرا یشلا یدک بواوا عراف

 جدو ها 9 0 قح هم !ارلبا یتلیغ اهل ره وا او لود ن کم قاب یی رالد كول

 *دھاشم حز ر و نزد قازا ر طو * تیاکح #* رارد ارلارفا هڪ" هد هادخ

 لئا هه ونوءطع رظنمو تو« تیهو ت-ھو رکم تعلط هج نا تەك ییودرب یبهدهاحوا

 تاداارو) ردند> و قرح ینا ءا ئطو اط * نيقرشملادعب كن و نيب تلا نيبلا بارغایونوزومان

 هجر دت ییداوا وردقو هره هدو بارز سایوسطاغ نیبد ردد حو فرح ییزه ) لوعقم

 هلص فرحرد ) تد حو فرحاب یغناز ) تبح اص فرح اب ) ایا هد افا تدحو زکر هزه
 هدها ۰حق ) ردبا ل عتسا لد مو هلداصبرع ) هنس تحمداسح شوق سقف )

 تالذکر ج ردنسح ضيقت هل. ء٣ كفاق حف ) هیمال ىلصاح ردبتف اضا ءهردصم كردصم

 رد هلعافم ردصم هدهدهام ) ردکعد كمروک ردردصع ندناب هلعافمهدهاشم ) هنساتعم

 بوصه تود عو ) ردنر و هناس توهم ٽه ) ها هورکم تعاط ) هنسانعم تجز

 لوما نڪا دعا نداوبق نوءامو ) رد هنسانعم یورهدنو رظن» ) رد ها هدنوءام ر اتم و)

 اد فرحات نیل بارغان )ردکعد قالخ اردلاعس عجل ئام ) ردهئاب هدوزوما لئاس)

 یجب ردفوذح یدانماد' فرحان تبلا ) یدک یل صفت هدنسهیاکح بیطخ نیبلابارغ )
 رخوم دعب ) یربخ ن ) ندهتس قورح رد-هرح تل ) روك وار دەت نیلا بارفر

 بطاعتك فاکو) ردیوصتم هل رط ك ) هيلا فاصم رو رحم الع ماکت ره ا ) یا

 اظن هتساشم قاقارا ردردصم درشت ع ا ) دن یا
 شعد نیقرشم هلو رط بیات ردرفلانم قرشا دعیدامم ) رددءب هيلا فا ضم رورح

 نیفرشلادءب كنو ند تیلابرلوا بیلغت سد ) هلوا اتش قرشمو فیص قرشم دامدوخاب

 كلەغ رقیطوط رلیدابا سدح هسغق هلباهخرفرب ییطو طرب ( بیکر را لوص )ردسنعمندآرق
 یدر <S تعدو تجز ی یدردانا تاو ندو 1 > عا ندنس I حج

 نوعلم ه جد رواک هّصغ نروک ناکش رم ردب وطء تروصو ردزوبهو رکم هول یدرددو

 هلی اب یدږلوا هنیسهغرق یقارفاب رد بحاصراوطاو قالخا نوزومانهئو رد هاکناریسو هاک_ظن

 کر ه هاکتس ید-لواهن ید یدلوا یاقارا یراد-۶ شام برعم هل رم هد مارا کش
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 ٭ دشاا دور تم السزور حا # داربخر هک رهوت یوز حاصلا ىلع * هعطق * قدس وب

 (تب لوصح)رد هت ساتمه ما اشخ | هل گوماسم)رد) هیمال تمالسزور ءالوتیور

 رظان هکنزوب د ندنکش ود ینعی هقلاق هاکزرب كن سهک سکره هداتقو حایص

 هایس یک ینوک مامینوک یلصاح رولوا ماشخ اه هسک لوا یاب م كوك تمالس هقتولوا

 رثخادب * دشاب ےک ناهج رد وت هکنانح لو *یتسد بوت تب ردولو ET * رولوا

 یحام لعق ا كنا تسااب یسیاب ) ۳9 تبحع) تدحو فرح او)ردکعد تد

 ییا ءاب یون) ناب فرح هک رد روصع۸ند زن نکیلولو  هاکح فرح او) نیس ا درقم

 امایدیا رک یلتروصهراو تعذب یک كنسرب هدکیعص كنس (تس لوصح) رد اطخ رع

 زاهلوب هدناهح لعشد تن کر اکب نعل رواوا هدن مر نیلعس قە نیسنس هکروش

 كا 2 مک نآ نيج *راثم ی قاناداترلتازاب تاب هرب هعط5 هدناوا لرل تب و)

 ناغت یاهتسدو ديلان یم یک شدرک زا ناک لوح الو .دو ۹2 ناجت یطوط ترواعزا

 تو ییال راک هرم و نود علاطو تسنوکت تخ هح نیا تفکیمو دیلام ام ی هک تکیرب

 هلءاقم تروام) ردلصفت تادارت ر # 7 ی 2 نامارج یخ راوبدر رب عازاپ هک یتساآ

 تدحاصم نرواح ردءقاو رس طق هد شد دنس a سه و3 رد ردص» ند ا

 یلعلا هل یا هوقالو لوح ال ئ 2 ردنا لو> ناک لوحال) ردردصم هلعاهم هل هنسانعم

 كناهجناهج یک )ردکءد شاود ردردصءمحماشدرک) هیءال تب درک ار هد میظعا

 ردردص»ندنابلعاق ناغت هنا ناوت یاهتسد) ندنادتو رخ كراک زور نع یدک

 دد نوافوب راک زورو) تح قمل او علاط یشآ یاب ییمب هینابب نوک: تګ ) كهروکن ابز
 یلیصاح رو روک ندن اولا ع اونا هکر دش اموقرب نواق وب ارز) مایا رریک هراکنر وارد وارد

 ا )رد را دیمن هرم ردق قو ال )رزنسوک تروصرپ نوک رهلاع عد ردکع د مانا لدتمو رفتم

 مال عاب راوبد تدحو فرحان یغاز) تمحاصم فرحا ( ناب فرح هک) هراکح فرد ا

 ا راس ی فر یمگ) ردکعد قرهنلاص هه شم تفص نام ارخ) تدحو فرح اور

 ردا هدانا چک لاح تیاعح هدیتکیاانو یک ارز یہا متفر یھ سابق نکل رد هل وت

 ((بیکر ت لر صع )لمف شایوسیدنع نیب درد قق فرح اب)هلواشاک نوجا دیک ا ضا هکر کم
 شدرک كرهبد لوح الو یدیشاوا رارعب ندناج ندنترواحم كنيطوط بارغ هکرداوا رگ

 یشاپ یی ردنوکن تدب هنوپ هکیدرلی وسو یدیا راوا هلربرب یتبرالا نابزو ید راکیا ندیتیک
 لاوحا لد تم وربه هن نعل ردنواتوب ما اهو زدءلاط ق ولا ییعل ردود علا طلو ردت هغاشا

 یم دیک قزلاصهرزوا یراویدكءابرپ هلعازرب لا قلال كە دق ےب ردراک زور

 ارار اسراب *# ندنر “هبوط رددوب هک # نا ادنز ردقنا سباراسراپ تدب # مد زک هکسهکس
 ضد ردیسانمارصو یزید داره ند هلوط هیعال نادنر هل وط) ردکعد رب سب) هلص تادا

 کو رولت نادنز راد_هموب هدباع (تس لوصم) ردءفاو هل وط مه درب هل وطرد هد دخ

 هدرل جاسم ات شب ابرها ید) هلو ) هلوا هدن رسا هدنرا بگو لوا رس ھو تک مه هژرادنر

 ۳ هک ما هدرک ءاگ هجات » هحات * راز ؛دیاتیاک .ندرلشون هداب هدراعش اما راردا لام و
 لایه البدن نیت یارد دفان س 3 یار دوخ یولب :ا نینح تیک فالس ردنا تبوقعب

ET:ر اهرم ال تفاضاو بیس فرحات نآتبوتءا)رد هاتم ا هدرار یک كنو ات # تینا  

 ردنراشا هب یطوطو )رده وب هدهاننح رد هیهال تفاضا هبعص) یکلسا یزربدو یربد ثالس)

 هل رکذ یدک لرکف یدنک رد یکر فصو یار دوخ) تدےحو فرحاب یهلبا) ۱

 ( لعاع )

1 



) ۴۹ ( 

 وغلا مالک هنر هساوا بیکرت یسدکیا رواک ه انءوب هد یارد ردکعد زوس دياز نعي

 ( جرو هصعز مت دراذکب یم هک سدز ( تب ) رروب لیععسا لاک هک رل رولک هنس اعم

 دیشو روخ هک رد ہیک یترابع دینروخ ترابعو ( یارد ها نارعاش نزا مدیسز نا )

 راردا قالطا هثاوکه نن بودا بیکرت یتسکدا نکر ونلوا قالطا هشنوک القتسم یسرره

 ( بیک ر لوصح ) هی البدنب ) هلص فرحابنینم ) ها بیا رد هفاب سنجان سپ )رب دنف
 یارد هفاد ساجانو یاردوخر نیاجتوب هلسیبس یبوقع كنا یب راکزورمک منشا اک هنابم
 را فرك هیدن الب نیلجت وب هدنس ارص یدگو هدو زبد یساسح یعب هدنکلس یدک كهلبا

 *٭ دعطق * ردشاب وسدناز نیرد یاجرتاقوو د نب ) ردهنساضم سرجهدنو یارد ) ردشابا

 هیمال راود یا ) هلص فرح اب # ری 6 تاروص نآرب هک # یراولدیام دیا 2

 تدروص ) هراود ردراشا سا نآ ) لیلعت فرح ) تدحوفرحاو ) ردکعد یبدراوبد

 رد اغ عج عراضم لءف د تک )درد هم افعع شفت هدنو راکت ) ردیاطخ رک هات ءا

 ش# یک روصو لک.ش كس هراوبد لوا ه کرک هند د راولد هدعکر ( تد لوصح (

 تشهب رد ارترک * زیا شقن هه هدرب رب یتس نوچ ا ك غی دلوا لکش دب هدابز یتعب ) اهدا
 هس رولوا هدّنج كرب كنسرکا ( تا لوصح ( ۷#, كلا رابتخا خزود نآ رکید # یا هاب

 ندنراک دلبا ترفن هدابز ندنس رردیا رات خا خزود رابربغ هسرولوا نرب سودرف كماقم یني

 انادزا ارناداننآ دنحدص تسترفن ینادانزاارانآد هک نادنح ہک ینادبات مد روانادب لا *

 نوھگنا بیس ف رحاپ نادب ) رد هنسانعم لاثم هل ز هعف كنانو تيم ) لدم * تستشحو |

 هڪ ) ردگعد نیس هل بط ا درفم عراضم لءف یاد ) ه بت فرحات ) ردکعد

 مدرونک نوڪکنا یلاش عاز دل .ط وط هک رروب ترمضح (بیکرت لوصح) نا.فرح

 نداناد كنادان ردقلواژوب ردراو ینلرا "ربو ترفل ندنادان كلانآد هک رذةلواهک نیس هلر هکات

 * یالیدهاش تک نا نار # دو نآ رزر عاعهردیدهاز * هطءعف * ردراوینجتو قس>و

 دهاش )ارد مال تفاض)هنادنر ) یا ناسد او یزاوازا عام“ ) تدحو فرح ایدهاز

 لوا یدیالخاد هنری نهو یدیاراو دهازر هدنسلح رادنر ( تد لوص ع ) هیئا یب

 نار5 کک E EE یدیدهدعاز بو ګر ندنرهش بندنساراردر

 هرم الامنایم) لیلعت فرح هک ) بطاخحدرفهیهذلعف نیشنم) باطخ ریععاد وام * ی ام
 كدالولم ندرعاعهو ندزبرک اید د هده از ین دهاش ( تد لوصح) باطخ ر یت (

 ندنسر كسیا لول هر دهن ندزب نس نعل نیس ىجا هد نهارا مزبهدنسارز همروتوا صبة: وور شرت

 * هتسر ناشذایمرد كشخ مریهوت * هتسوی مم لالو لکو ج یعجج * یعابر * نواهردقاوازوب
 هدهاز و)شعش قو شع شالوا هنر یر, هت و مع )موفر نع )تعا جر تدحو فرحا ج )
 كنايم ناشنایم ) ردکعدنودوایروق كشخو نودوا م ریه هنا كشخ ممه ) ردیاطخ

 رواواحوت همییغام كراء ارزردعلوا حوتفهسایف) یدناقنک اسنوگانزو ترور یو

 يکشخهدالص |) ردشل وا فقذح رل؛اطخءاب ندهتسرو ندنظها كس ) ردکعد شتر )

 داتا لاک یب شه الواو شرق هنر یرب یکه لالو لکت عاجرب ( تدب لوصح ) رد هتسرو
 ةع اج هذه هنظءل ىج نیس شعابوشعهدنعارا كران انی سدو دوا یروژنسرلثاوا دهم هلا

 فر نوچ * وان امرسوچو فلاح دابنوچ * رلایا دنزرلندار قنوبد رد: اجروو
 رد: باطخءارر هنراترابع هتساو ) هت- لو ) شوخانو ) فرا 4 هنگ نوحو هتف

 وا مالک قاب ) فورع۰ ساح) قا فرح ان ) ردکعد هنایلوا لعءاع هل کف هس تواوا لعاع

 یرور در

 اعیجا مسدر
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 تب لوصحم) رد هنسانع »شک وطهدنوب هتسبو)ر دکءدزو می ) راق فرب )هلو! حک لج هکر وناوا
 ات ع ې دیدار مزن س دهازیا رد e تو

 0 ر یاهو بک ءاوب) قو لب هجوم سما لا

 هدروخكء و و نانوعدوب هدر رسم ماپاهلاسک شاد قی ور * تیاکح * رضا جیبی یو

 یسودو تشاداور " 2 ES كلا یھ باسا رخآ هدى تباث ت شک قوعح ا ىو

 تاب د ود یزور EKÎ مکحدوب A یکنسلد فرطود ر ه زا هم ۵ نلایودش یربس

 یسار) ی ES ىزا ) ییدنو ( قفر# ,E ردن . نانعسزا

 هسا عم تیک ود با صو ید و لر .مگءارو E س یربس ( ردردصهفرح

 راس لد ندب تر ءاه مک ی اکو ) ردصم فرحاب ینسد )ردکعد یدک وددش یربس

 یک )رد داش و فلا) نایعس )رد دنعاسا ییکرت "فصول غل ی 5 وک هتسلد )

 ی "لوصح)یدرروفوای ») e د تفك یه )تدحوفرحاب

 هل هل رالب ) تفصطدار فرحیک ) شع ابو: ےک ردرهاظ OT ر دانا دارا قیفرهدایو

 صالا رخآیدبا شلوا تبا تک قوة> زسا اهذو داش ۹ تن دیش دنا رفرس

 قلتسودنالوا هدمهاراویدروک اورنمی نبوت اش هک |یعرطاخ من هل بس هدنافقحازارب

 ینیع!یدا لصاحبلق طابترا ندنناج یکیاهن هژءاوا مات قلتسود یە هلر یون و یدلوا ماع

 هدسلجرب ندمرزوس مب ن وکر مدتشیاهک هلبس لوایدیاراو باق هقالسع هدندنا هدندش

 تح ۲ رحرد دک هدایز كن # نکع "دن ریآردوح ن هرات * دوو * یداراروقوا ی جلب ب ییاوب

 یفاصا هنیکم) هلص فرح ابو تب >اصهفر 3 ۳ :)ردکعدن ده تو یک مال ۰ ا را ناشر

 فرحرب)رلشاب اک مگ هدانز را د ی مگردس 6 وأ ۳ و

 فام هیون ی” د شد )زد دتسانعمهراب هدر ( رد هثسانعم هراب هل رسک كيج 3 تحارح ( 7

 رداد راد ناهشاعتحارح دوخارد ناشار یاهلد تحارح ردفو ذح فاصمرب یدعازاوا

 رد ذاش یناوا عج هلا نونو فلا كشير ) كرك كا ادیب غاسمرب مالک لج لاح لک لی ع

 هب هدنخابو هژباهدسخ نرشو لوبعم ید هلک لر هکنوج مراکن م: ) تاب لوصع)

 شدراد لیصاح راهزات یب ردراب ب ورسزوت تع ردیا هدانز یزوت هتسهراب *لرلکروب ىلەراب هلک
 ا دارم ندکع “زون ردک-ءد ردبا هدانز یب راغشو روشو ینیرهتمحم ییعد رایکد :یتبرلهراب كفاشع

 ۲ رولوا عفاو قو> هدمگ راس ها یر د شار هاکح رک هوا مولعم ردکمریو تار ط.طا هداز

 قو جاتحا هر دعت یسطعبو نوعا نەم تگ شاپآ ردت ناغبراد تحارج حارش صد

 رسرا یدوب هج * یدلوا یسههاف ت درو قابروذح هن سپ ش٤ د ردنرابشاب شیراربز
 ندر ؟ا را) هراکح فرحا یدو #* نا ورد تسد ناعرک نبت وح * یداتفا متسدب ش شف هاز

 شا ) ردهاک» فرح هدیساب یداتذا ) ردعجار هراکن رعت و هیمال فلزرس) رد

 یدیا وا 4 : ( تب لوص )هم ناشو رد تسد ) هلص فرحاب ) رد هیمال ناعرک

 یدیلوا ه یلصاح 7 دشود هتیلارلشو رد یکیكراءرک یدیث شود هيلا مب یوا قلزلراکن

 ترس ن نسحرب هکلب ۰ نک نا فطار هنناتسود هناا د * ردکعد مدیلوب سرتسد (a2 اصو

 یاط وهدروخ 0 مدق تب توفربوهدر ؟ غلاب نایم ارد مهودناهدادیهاوک شیوخ
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 صو مداتسرف اه نا و تعر مهوا ا EOS موا د هدوګ یارنعا شب وخ

 اه ینا نانوط نوا تادحو نس هز« ه ین دفناط ) هاب ناتسود ةفداتط * مدرک
 تم س_ح_ح_ح- 272-27

 (اطخ )



) ۳۰۱ ( 

 نوا تد>و هکر دلوا هدتسار رد وا تف ا۹ا ThE هک ردلوا یح آب شلبا اطخ

  Eردا نالوا , eصد 2 اوت یدد روت نڪ” نا فطار ¥ )ردلکد |]

 تدا اوخو) هلا نرس نسح ) ردررةماةضو تفاطا وه دم ال الا و رد هلت رط

 كل واوو ی ۳ كاافتوذ ) ردصء فر حایو ) ر رد هنعانعهدهاش هل. كم فاک« :اوک )رد هیمال

 ۱ مت ۳ هاضا - هص) هنشانعم كمک یی هسرب ندنس)واوفو>ا کات ا رمع) ردر دصم هلو 5

 تابه ھ تر مهوا فرطزا ) هانم هص۶ رد ردصءندناب لعقت فشات) هبا . هعدقو )

 ۱ مد تس 3 ۱ شاراو ت تک غرور ده ترضح هک رداوا نالوا موه «ندترام م وا فرطزا

 تواط) !زوسوب یس هغ اطرات دساوق (بلل وب لوصح ) ردمدردنوک هدح و ماکتم یصام لوف

 دف هدنرلاراكران قهر لو ارل دمر و نداهش هننلخ سرعت

 شرس وک قارعا هنحاطخ ك: .دنکو شع هصغو فا كءدق تیفصو شابا ها۰

 * دم ط5 * مد با لصو مدردنوک یرلتی كعاکو ردرا و تیغواکب هدن دناحكنا هکم دلیا مولع»

 هاو« 2۰ لر دصءم اهو دهع #* یدو یره دو یدرک افح * دوب یو دهع ن ایهردارامهن

 شخارللکد لص اوه العم رانا فطعهدهع ینأفو را اردو لو نعي دهع هغلرادافو ردتفاضا

 بطاح د رقه یعاملعف یدوم ) ردصءفرح اور ذدکعد لع قمل ارد دیکر فصورهءد )

 هغارادانو هدرمارا هاکنسمزب رروب هلی رطیراکناماهفتسا ( تب لو صع ) ردکءدكدرتسوک

 كدا,ااةج كدا شالا دهعوب دزو هلوارادافو ءرکربیرب یصاحیداراو نە یدو ند هع

 هلع رطادلر ردعفاواراب ەر ارامەد ریست دانا تی در یھ ل درسوک لالا ریس تبحو

 e :دروغوارب وا لک راک * یدوزب یدر دیک اا متسوترد لد ناهجزاراکی#

 ردط اد ارف۰عراضءلء غف تل. ی اک ی در 5) دکأنفرحر ید رکو) 4 قرحردوتزد)

 داک) رب ردم رج ابو ) تبحاصمفرحاب) ی دوز )تا عوابریسخ سانعم كم ودندند درک. )

 د٤ “ورهه مثبهلکا ریت ہک م داب م دلغراکس ن دنا ھج ما یک و ک ندروغوار (تد لوصح)ردکعد

 ندروغوار سلب یاکجابا ضارعا ندنروغلا یلع هل و كنسییصاح تاک عوجر بوود
 * یدو هک یشابرتب وع نازک * یازا ازا تسْص ص سرک تزواه ٭ مدزلیا دن . یلکوکأاکس

 ز انعهو رک هدنوزاب) رد هیمال تفاضا طرد هتساتن اوهو ادوار ا

 رد TT کہرکی کب ؛ارد هن ساتم لک ورک یازارهن اس لر

 ادارت وح ) هلاح یکلوا ردتراشانازا ) لیلعت فرحهک نازک ) یکیکیدلیا نظرلیضعب
 نابق : رح هک ) ردکعد نیسالوا تطاح درفم عراضعء لعق ىا ( ردکعد لر و لک

 )53 وصح ) هلوا هبنامز تادا ردٌیاجو ) هلوابطاد رغم یضامل-هفدک ردزباجدوب )
 ها لک ورک هدیاراو تالیمه-نص نەر هذا راویسوهو ادوس ےل كنسرک | نالا ناناجیا
 دا نشا واهک او یدبا كدلوا ۳ هک نیسالوا دروع مکا هجا نودا ترقن ندزب

 زالوا هدایزندناهک شلیااطخ ندشاب نيد هداراو یشاب لص كنسرک ا لتسر ۱ نساك

 تا تول رف ري٫ نزردامو تشذک رد دول لاج تب اص یزار یکی ٭ تیاکح#
 ام تم ۳0۳1۳ رب و

 وا تً واج زا قادص مکحو یدیجنر ناجتوا < نک هاخ ردقادص
 ت <

 | نا:> نهرب 9 2 ,رعراد قارف ردانو ۴ هج تفک هقاط نزا کب یدیدن هراح

 هدسا5 ها:9 ا.صا ردعقاو لاچ حج تحاص نزهد رحلت ول * نزردام ندید دایمراوشد

 توترفرسب) انانیق نژردام ) ردکعد یدساوا توف یب ) یدک تشذ" رد)ردقلوا هل و

 هم ال ق دص تلع ( تعحاصعء فرحا) ردکعد شءانو تور ) ردنزردام تاءصو هيلا
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(EV 

 ترواګ ردعقاو نيب اک تلر هد وی ضع) ردکعد ني کل رسک و ید AEE قا ار مش

 هدر زعل هراح ردکعد نامرد هر اح ) ردکعد قایشک و لا مج ترواح و رد هنسانعم تیحأصم

 یرب الت 9 ) یرب ندیابلوا ئ هل IE یکب ) ش ۳

 نيد ردوا با طخ هزه لسوت فرح هز« ور تاطخ رکاب وک ج ( شعارا نورد

 ین و ناخ لاج بحاصرب كنر ( بیکر لو صح ) لکم راوشد ) شعا لکد با طخ لباق
 نکعع هدنس نا قند شک هلیدرس نعل هل اع نیيباک انا ند ش 7 ءان وب ریو ی دلوا تود ی دیا راو

 ند اکو ید رونعنا هداز نعد یدیا هدي تر ردح اضم كلاسك یدلاق تباثو

 ماهنا هدر اس مهم نيد ردوا اس 12

 هغ اوا هلب هرورمضلاب ندنکیدم هدیا ادا نیرهم یتعب ) ید نم روک راج ند هلوآ لب هلیبس
 یدید یشک لوا نيم هع هدن ارف زر رع را یدید نوکرب یسدرب ندرلیاوا ید ردنارابتخا یرور در

 رک كهروس-؟ ی سالا ید ) كمروک ى اا ك 05 جوکر دقاوا 6 كلءرو وک یموتاخ تم

 جاراخ لک * یونثم# رایغا لاصو هک نهاکراوشدردءلوا اکب ناو قوم شعب ) رولکلک. ات ی٣ در

 ( تیبلوصحم ) ام! جاراتو ) هلص فرحاب * دناع رامو داتشادرپ چ <+ دنا ءراخو تفر
 رلدد ردلاق ی هیفد ینعد ی ؟ی دلا هدنرب ن دم رب درشولد یلک نعد یدنک هیات لک

 ردهروک کم الک و ردبا فرمصت نالییهرذص. قرف یی هم هد هک ردروهشیدلافهدنریزامو

 . رد رم لود م دم لا دید. دید * ندب :نانثدیورزاتشوخ * ندید بن زار ابر ,هدید *

 (تپپ لوصعم) دهی تقاضا ملات ارد هنس هد اهن ره كرات ) یی لر

 ك ته ورا كەوح رهحراش

 یرا طا EDEL س و

 كزيمع» یدروزوتف قترا

 ردلب وأ لب ۴ دما ۱ لود

 نب ردفرشوخ ندسکم روک وب شد كم روک دنس هد نب ) هدنجوا نمد یزوک || عا
 رد هتسانهم رد صد دیر # دددیام خو یک ۱[ # د رپ تسودرازهزا :تسج او * ردکر کن

 کت تدلوصح ) هنس اوم ندید رد ردصم دید ) نا رمعکات ت سد ) لیاعت فرحات

 مکات رک ك مج ندنس ود كيب یلص اح نوا كع روک ع” درب ردبجاو کل کت ر داود

 یی وک: مشاد رذک ین اوج م بارد هک مر اد دا * ٿب اک # رد کعد نیس هيم روک ی یس درب

 زد شم وعو یدل ادوار E تآ شرورح هک یز وگرد نور « هاعاب رظد و

 ی ی ]ا ءدرو ابری باتنآ ۶ا بات تيرم فءطزا ید ایشو ناوتهسا

 ةناخ رلهد یب زاتزا« 6 ات دن اشو رف ییادرب نم زا زوم زج تج یسک هک بق رتم مدرک

 تشرد :a انح دلا رج اعوا تحابصنابزا ت >اص نابز هک لاج اچ یی مدد ی نیاشور

 هتشر ناردرگفو تسدرد بآفر یدق دآردپ تا هطزا تاج بآب دیار حجم كيرا
 های هدیکح ناردشیور لکزا دنچ "هرطقا هدر ک بیطم شاالخب هک مادن تك ار قرعلو

 فرح هک )ر د دمر طاخ زا 17 رس SON تو روضو زر شنا ۱۳ 2
 رد هثسا مرور درک ر یعل م درو طرذک معشاد رذک )ردصء فر کا ی او اوج و 3 ر <

 ییکر ف صو یورءهام) هلص ف رحاب )ردک٤د هلع هل ع٥ كىر خ اک ت 3 تدحو فر حار نو

 شور دیآرمس یتنااح شاو بودا تعمژالم زد ات یربلد نکا ناوجب رک ردول ورد

 ردزوع یدآ كن هترواو ردنار رحیدآ كنم آ لوا هک رد هتروا كزابهزروآ یزو رو زوم

 شاراب نبا یکیا نوا تارنما تاجر سوت ARS ادک رد بآ ك شو او
 لب :قحمان البا هه رور> ( تفص طدارفرح هک ( تقاضا ردوتاو روما وردی ەل EE یرو رہو ییعدب-ناد

 هاکح فر حا د یدیناشوخ ) ردیزابر هاو ك رکو تدار ندزاهد ك ( ردع>از هژوعر را نیش

 ردکعد قدور هکر دم ژزال ندیش وح زرد هر دو گیادا نونو کفااو ردکعد یدردور 5

 كەر وج ییعانعم الو نیادا دو هل .ڪف ا هوا ناو a 9 نوت توزاب یدیناس و ۱

 حس _-_»_-_ »۹۹۹۰۹۰۹۹۹۹۹ ۰۹۹

EEE( یندصف )  



) ۳۹۴ ( 

 ناوک ساره م )ر دەجار زو هن نیشو ردلب قه-ا نسادنوزوک موع۳) ق ارولیادخ یندصق

 یدیلاشوګ)ردکک هلمسر واوو هل راد كاتو كن هزم ناوتشاو) نيبو کالبارفم رد دیمال
 فعط) رد هبدءت تادا هن نولوفاا ردکعد یدردن اف هیاک> فرحابو) دی فرخ هاب

 كنامز قج-اهلداغر حو ) ردکهدتقاط هدنول بات)ردرادهالربعه تاتفا کانر)دیم ال تیر
 له هسا هدابز یتعب مدهروتک مد روان ررد ه-راهن فص یە هنس هئروا نوک

 هرهال راوب د “هاس) هلص فرحاب ) هنسانعم قص ردردصم ندن ابلاعتفا | الا مدمهروتک
 هنسانعه ر ظا رداع اف مسا ندناب لءفت بقر )ردکعد ai ay تدحو فرحاو

 یتجز كیغهسا زوم ) ردهیمال زوغرح تجز) تدحو فرحان یسک ) ناچ فرح هک )
 دات 9 5ظ تاداور 2 تدحو ف رحانو ( وص قوص نادر تم>اصم فرحا یا درب)

 كمردش ر وس کد دتا ردکر نشه ندناد ارز ) ردکءد هزدب وس بتاغ د رده عراضء«لعف

 ردصء فرحا 0 قاک ار ۳۳ ییرات) رد هیهال *هاخ ریلهد یکرات) ردکعد هاف هاکار) هدا

 ا هل .سومق ققوص "ریاهد) رد وب هر هدن ول هک ردثایا ایفا نیب دردناک نوا تفاضاهزمه و)

 یع)قاندیارب ییانشور) ردلس و فرح«نمشو) تاد>حو فرحاب تا رر,د هنغارا كنسومق وا

 ندبانشور رداد لاجسد) زدقو ترابی هد همن صءب) تدحو فرحاب) لاج
 لاج تحابص) ردەلو هد تحا ص نا )رد ن ا تخاف نابز تعص طدار فرح هک )

 2 و ۲ راس دو هاب ید دویح دیا ردب) ردکعد هیلبا ع ولط دیار رد دوس ایه ناف

 IE 2 راشاداطخ رلود یپیکر ف صو))ر دن دنا بق یب نره بیکر ت ردکعدوص یلراق هلو کس كنافبآ فر )

 دوخاو هئا دنج*ه رطق) فطءفرح 0 دنسنلوقوفلزوک ندخ اب لیعف ر دلو ہا ب, طم

 هدکح )ندتفاضارد لواون هژوا لس وت فرح 2و تدحو قفرحابو) دیه وا مکح هتفاصا

 لو aa ۵ ره> سا ٩ ردکعد شم ه دتل ن راکت دا اسنراک تسد)رد نام شهر نحاط هدنول

 یماجنوب مگ دست ترابعنداالو.ةمو لزوکر ؟اولر 2 قلوا یسلحهوسذ نرو دا د سس هسروا وا

 هدلحوم اکنمیضام لو ردعقاو مدعسل هد هتل ضعب)مدلا یا مدورف مقر ر)ر دن« قلوا

 ناوجد هل شرب ی۶ا مدردا ت.زالم هب هلحر هدننامژ قاناوج ےک ردهده دان (بیکر لوصح)

 هک ەد زۇر مدردیارظد هنلاکر ل ج ی مدرد ارس ینا بوراو هنس هلع جد مدروس

 ندنفهسا هد از ینکلیا كکوک یموسو یدرد وروق ندننرارح لاک یناهدبآ یرورح كلا
 مدنعص هس هراس را و درب سد مدهروتک فا هنساتفآ ریش ا سما فوض یدرداٌیف

 قوصرن دنبی حز تدشو ی رارحز وکر دیسی رب هک ه دا اح مغ دلو رظتنمو بقمم مدارا هاب ءو

 هک لاجرب نعد مدروآ ق قاندیاوپ ندعاکا ارد یر هدالوا اکا هل .!هلازا يدا هردت ود هل وص

 4ِ 8 اء عواط عع هد ہیک قلکا رفهک هل وشزولاقر >اعندن اس نو ۲ كنا تحاصخنایژ

 رکشیلراو لساخ یکم کشاکاوهد یخ لر قو رها یر نت طظ تایحیآ ابو

 هدا سةل تب رش هک مزا: شغاق قوص لک عي شم ردشرف هل رعو ردنرابع ندر

 یدیا شهر اط اک ایم د:اک یزو هز طق دکتر ندی س! انام ز هنود نا بطء قەل ال

 د ) مد وط ند غاب هیرع او مدحاو مداآ ند عج ی

 قم ےس هک ل ص احر دم فرطفرح اب )هرزوا نا یزو ی 7 1ط

 5غ اظو) رد ًاط) کرد ادتیم ربخ عوف مع الع ندب ارعا قلءتعو یا هتم ماکنمربابییلق)



(+ ( 
 سس _______________

 غیسو ) ردکعد زالوا بی رق ردندهب راقم لاعفا داکیال) رد دیدش ًامظ یریدتت) رد هفوصوم
 یی ردکعدهلب زب ردعجاره ًامظرک ذمربعضو ) ندای لاعفا ردا رکذم در عراضم لعف
 فشر) ردتفاضا هناوءةم لر دے م ق هیمال لالا ورکی درم ر ک تودنا نکس

 عوفرماظهافشر)یک, قهدوصدومراوریجت الثم)ردقمروص ین هنسنرب هلیئوکس كنشو ی كنار

 لصو تاداولو) شع اباقرف نشر هلبا شر نیاءا رمسقت هلیایدن رس نشر ردلعاف ه م : خیس ییعدز

 ردرح عج روح ) ندن اب لع رد هدحو ماکم سه : یصام لود تبرش) لصتم هد ۷

 یا رداص اح تاله نعل ) شط دبدشو مظعر هدعلک ( تس لوصح ) ردکعد در

 كهردیک ندن ینطع لوا ییصاح) زالوا برق هک رمسک ینا هکا هل ازا بزدن

 E ؟یشطع) مس اهدرازک د ندوص ینا ص كمجاهروصهروصیب وص ناص لکد نکم
 ردراوهد! رک ا ی وصارزیدانانییعت قشر

 * ه-عطق * ردکعد ردایسک قازا ی یشطع كمحا هروص هروص ی ود حا زا

 ۱ ءارو هلرعص لا هح ءاح مرخ * دادماب رهد تفوایورنینحرب # مچ هک ارعاط هدنخرف ۳۷ مرخ

 1 ۱ د م ثم تفص هلبایرمسک كنار و ی كنافحرف اکر دکع د نش ش یی داش هلبادب دشت و هلع كز هل
 ۲ لاو هدنخرف) هنساعء كاب و هتسارا نعد هرزوا لاو: لوا هنن هر ه هاک و ردلیعتسم هدتسانعم

 هجر دقت ینیدداوا هتسانهمداشمرخ) ردیدیکر ف صو هلءااط) ردکء دلرابم هلب را 5 كناخو

 طدارفرح هک ) رواوآ ص ےک فرح ار هاوان تب ردصمیاتماما) رولوادناز فر>ار
 لاصباو فذ> نو ا نزو ترورمضرد ش۶ یر دارد وه رم یا عار هم مشچ) تفص | یدورسو ییعدیس نادر

 هشود هلباواودنفوا) راشای وس داز رانی دزام واطفال نوا نزو ترور یی كع یداوا

E ی ی ی OEY O" 
 ۱ یعلاطیت ووو رام هلوارورم و تداعس (تس لوصح) زد هسا هم حاصهدن ول دادما) ی

 حابصره رورسو تاود یە ) حابص ره رشود هی ور نیا وب ی ہشح كلا گرد كةسيك

 ی ت دور E E A زو وردکنروک نزول

 هنسانعم ف تفاضا بش :) ردکعد قاا وا ل سسک كبار < هاب رادس ( رد هیم ال یتسم

 را د-ب هدل,للا فص نالوا شوخرس ندرج عل قسه كن ارش ( تب لوصح ( ردکعد

 ا اک ط شوک سی یس كىو اس اما رولیآ ندماشوخ رمد روآ وا رای ی د رواوا

 هترا داد-هاب )رد هلب و هد مش زور) رد هیمال هدفاستسه ) ردکعد هدا ہللا فصذ

Ce 
  Eزا * ت٫اکح * رواآ یجاص  AEیاطخاب هاش مزراوخ دوج 6

 ناطاس لواو هنا هاش مزراوخ دو ) تدحو فرحا لاس * دتفكو "۱ لا دم رد هکناذح

 وات: نواطخ) عع فرح اب )یدلوادیهش هدنا بودا هب راعەلىاوكالوھەكرددو#

 هلن ات سسکر د هلا اخ جحفاطخ ) یدا ناتسرفاک نتخو اطخ هدنامز لوا ردکعد اطخ كالم
 هاک) ردردعم لاوسباوج مالک ردکعدنوما تصرب رد هیعال ی یار) رداطخ

 ردیتلصیآریاوح) كابا رابتخا مص هل رفاکترورض ه یهاشداپ م السا رک یدلک لاؤس

 لدو ناطاس حثت رضحهدنامزلوا یسناب, رابتخاو) یلوا لوءفم و, ڪڪ رب دف

 هنهاسدا: اطخی مش ترمطح س ) شعا ینامزح ایس شو و شا یبحاصو یداسا

۱ 
 لات منو لادتعا تباذیب وخرد مد د یرمس!مدمآردر ڈاک عما درک را کرابتخ ا نصیب

EF 

 a a سال 1 ندنرارهش نا « هنه کت رغشاک ) ردا لاسرا هفت رط تالیعلیا

 نب ر كنب رلرقو) رد داشرا نا ك اج الوم ترە هک رد رهش كد دلا دوس نرمه>

 تدحو فرح ایرمس)مهحاورا هللا س دق هب نص یحاص تار یب ریو )شهر و هبالع ترمط>

 ) فرحا (



) ۳۹۶ ( 

 دوم ناطاسلبرب ( بیکرت لوص ) ردراهیع ال لاج تباعو لادتعاتباغ ) فرظقرحا

 هراطخ ییبیعل) یدلیاراتخا لص نوتا ت - ی صر هژرهاشداب تكنتکلعاطخ هاشمزراوخ

 دوو گاد ییماح واوار ر رهش رغْشاک ) با حالصا قیزلارا هک یدلیا لارا
 لوا مدروک رسسرپ مدرک بوراو هثب ریس كعم اح لوا هدق دوو بوراو هرهش لوا رد!

 5 مظا# ی هدشلاشم كنارک هوش هدااج تیاهدو ٠ هدلادتعا تاغ هدکللزوک هدعءاح

 ءاتو ادم لع * تخومآ یرکفسو باستعو زانو افح * تخومآ ۲ یربادو نر
 قخسا هدرز ی ؟ كوب خ خوش ) هنسانعم لصء توصتم رعصرددیقم هتخومآهداشم رک

 لعق تخ ومآ ) ردرلو هدیسا یریلد ) ردردصم فرحاو ) هنسانه» ع وطع ردکعد یلنق

 یسیلات ردصم كتاب هلعافم باتع ) ردادیمریخ ردکعد یدنرکوا یدعتمبئاع درقیطام

 و ادا رکو) رد هنس انعم طظ هلبرمسک ك: ا ( رد هنساشم قارازا و قفاق

 امیج اکسكبلع* ( تی لوصح) لوانیع تخومآ و ری وا فذ مدراک هنسانعم

 قالاط یخدزا یجدافح یدنوفوا یرلنو نامه اکس نعد ) یدنرکوا تالرماد و قاخوش

 یامفتسا ءانعم لس يکاو هک رذتباخو ) یدلا ا نامه كسرد یلصاح ) یدترک وا

 كعد یعدعرکوا تج م هقشاع ہرا: ممه یدنرک وا یکرانو ناس* یی ) هلوا نیک

 هدنو % تخومآ یر زا هوش نیارگمماهددن * شورو د ةو یوو لکش نیک ی دانم ۷# هل وا

 هدانبب یدعتم هلهزال ردکر تشم نعل ) یدیا یدعتم راشاس یکاو ردمزال لعفتخومآ

 ارج حارشدر یرلدرم> مد ( تیب لوص# ) ردهنسانعمهن اک رکع) هثسانعم شدرویردردص» مسا سور (
 هلا ںولساو شورودق ة ویوخولکڈنیلجلوب یدآ عوننرروب :تودآت اس ا هتیغ ندباطخ

 ردخءرکوا ندرب هجا اوا هدیمدآ ین نعل )ردش٤رکو ا ندر نوو ر ۱ ) مشعروک

 55 یر دوو همدم * ردرلف رم بج ۾ هدمگ مظدرلن زا زابیایر هرب مظد هدناوا راب

 اطخو مز راوخ رسد یا متفکو رع ی ی دعتلا ن ن اکوار دز برما دن اوج یا تسد
  ۰ ۰ھ " elج 3

EIT SSG, 

 حس كرم حزوغا ع هک دیسر مدل ومو د دن تساقأب تاه و او کم مو ۳ رگ و دز ودند :درک لص

 هر یر شع زو )رد هیعال .N هم لدم # مفك یرادهح یدعس نانا تفك ز ارش اخ ر " ی و  ۹کل ردتفا یلرا ےک

 سدعز ) ردح زوا د ارم ند هو دوم ) رد رمز دو ی ردعت ) رد هلل وب تف اصا

 رش زو)رددوڅ یا ردندیوک لوا یبحاص فاشک هکر دیعسا كی وکرب ندنس>او مزراوخ
 ارع دز تک ) رد نکعد یخ روش وا ناو 2 )رد یبسن تفص هر هد كيو كناژ

 ارور ۴ ) یدلوا ورع سل وا یعل ی دمو ورع یدعتلا کور یدلبا ترم یورعدیز

 مالک ون تسقا تموصخ ) یک یکلوایتعب ) ردکعد نیل نانه ) صیص2تادا ار)

 راو كیراده>) یک ساردناکم مسادلوم) ردکهدردیقا یعوصخ ردنعصت ییاهغتسا

 یدا هدنلا یس هم دقع وک بوسنم هب یرتشخم زالرمسرو دم ( بکر لوصح)ردکعد
 ندا یداوا ورگ تن ورضهو ید تتم کو لاخ) یدلبا بر یورع دز 2 روذوا

 ی وصخ كورعو دیزور لب دانا ۳ اط>و مژراو> رسا یام دد هد شيا یگ روب

 یدعسید دزاریش اخ مدد یدروص مداوهو یدا وک ن دزوس وب رو ردا لوا نیع

 # رعلا باقم دیرک لک * ,AREY دهط5 # مک دراو كل ندنرازوس

 لم ن دنسواو "ص -قان كتاب رصت ك وفل ین هدحو ملکتم یصام ل.عف تیلب

 ءان هلن وکس كل احو یی و كون یوعغ) قعاعم هبتیلب ) هلص فرحا ) ردکعد مدلوا

 رک ذم درف» عراضم لعف لوصب ) رد کعد یوح بویر دقت )رد وسنم مسا هلباتبسد

 ( س ) ۹



)۳۹۰ ( 
 ڪڪ جج <

 هد : عجارەي یوح یعافر دکعد ردا موجگ و هج ند 2سد واو فوحا كاب سصد باغ

 ردلع اف مساندناب هلع هد ابصاء ام ( ردوک دص رورګ الع ندیار ءا هاوو هلج ردربعص

 اض امایو ) هر لوصد رورحو راح 2( شلوا بوصنم هوا لاح ندالعاخ لوص»

 ردتعص 9 e بوصم ال هبتس ۵ لثم ا فاک كس ردعاعتم ےس ۴

 ی دا ها سم ع کر دوخاب هدلاح د لاو ردا و هج کن ز مدلوا الم

 مفرب سال لیدرح ىلع #* یک یوعشو هل هد هلا هم ورع كدز ردنا موو هح ه دارت

 4: هاصا لیذو ۱ هلاىلع ردرورعرح ر فرح لع * ء ر|لماع نم حهرلا) مج فسا له و * از

 مدعم نوگانزو ترورصرد وع هک ند: اعا عفر سال ) ردلاح توص الع دور لع

 لھ) ادا فرحواو) ردع> ارهبیوح ۳۷ رع و) رد عقرب لوعهم بوصن ماطما ناز ( ردشاوا

 ردیلعافع وف ےماظفاعرلا) ندا لات سارد اغرک ذمد رفع عراضملعف می تسل )ما اّ سا فرح

 لماع) قلعتع هپ یت سار > فرحنم ) هلیشرط ماهذا ردعفر نالوا نذیارعا ماسقا داره

 ینیطاماجاو رد-هقاو هل. هد د رط ام همت را ناو ردتفاضا هناوعفم تالعات ار =

 .دلاح ینبدلوا یمکج ن کر نا ك یعد( تب لوصح )ر د: و لجسم

 كر و روس كز <S نکن 1 هلا هوشو زانو رکن هار اکا هک ۰ سا نافتلاو راتعا اک یی

 ید د یرلکت ۱ 10 'راکاەک هلوا مولعم) ردتداع اروم و کرا كریاکروسو

 زانرا نوزوا كلا رقفاما ردراو یرلتردق هکغدا سال نوزوا ارز رواوا نوزوا یراسابل

 هکتنردخاک ندکلرباکاوندنعسو ل:ذرج سدزالوا یراتعسو هک نوژواارز رواوا هصق
e( ناشک نماد دنشابدلخ رد هک ) (ناشح غ عطا سب (تیب)ردوپ  

 و ور او نیلبا نل عفر شعب یرولوا معتسم عفرز کره ندرح لعاعو )

 نوچ اناوج یو ندشناج فنصءمالکوب لکدتسار ىلع عفر ندراج لماع سب یربسغ
 نافتلاورابتعا هر هسوک بور دلاقنیشابهدک دروب هلبا هوش وزال هلاربک: رکج نکنا ٣ ردرآ دعا

 نردوا راعشا بااع تک و تفر ورد هل دناد یخ * زالوا عقار راج لماع لصاح هتک دلبا

 تست % مک( مهلوعع ردو ىلع سائلا ےلک) شاد رتکیدزن عھق ی وکیرکا تسسراف ناز نیمز

 رکدهدنو ۵تا دنا ( هلص قرحاب ( زدکعد هرابرپ تدحو فرحابو )رد هنس اعم هراب هدنول

 ییانع و هدق دل وا لیعسع هل اورد تفر ارز ) رد دنسانهم یدلا طویدناتفرورف ( رد هتسانعه

 ی! هدرب وني هز نرد )رد هئسان کا هدول بلاغ ) ردر ~d هال وار E بلاع ( رولوا 9

 رک دم درفه را لوف ملک ( هل ص فرحا) مه ) ۵ اوع ی۶ل وک: 1 ( هد رس اکرابد

 قلعتم هلک رج فرح لبع) ر ديو ٤دم بوصم اطةلس انا )ردکءد 4 وس ندناب لیعفت بطا

 یرعیداوبن(بیک رلوصح)رد هیم ال تفاصاهرمعصو رد تفاضا هلعاف لر دصم لوععردق)

 نابزهدراب دوب یر اعا تلغاو ريکا كند س یدب ق یدلاط ه رکو هراپرب هم وقوا ۳

 ۵ اع هلا لصد حت روح هک یدرولوا قرني € تسووواییب رعشیسراذرکا رد هل.س راد

 ۳ هل وس یزوس یرلف داکا یی ا هل وس درا دةم یرالقع دفا نعل هسا شرو. سو

 ارو)۵, م ال وب ج: ۔اظ * او تروص * دشو FETS مط یون * هد مدید

 ردتفاضا ه هنلوعفم لردص هو سوه) هدب رع یک ذنمهدنامز ردادتا فرحات )صیص# تادا

 ندنسیسایقییناسم یعاعسور داکد ندنالوت»»ادوب ارزدشو) ه.مالاملد) باب ۱هعتروص)

 ناو التخاودو دعم ات الع لا وا هدا و وردهدعانتما رج یسهطاحاو طض او رد ,داژ

FOE RITE EETاسب «( 

 ) میام (

 ا ا وو ww ص ن فح فن ت



) ۳5۷ ( 

 س)ربدتف هلوایثاعدا بوبلوا بع عب زناجهدقلوا یزاح مالک ینیدروی دودحا میاشم)
 راشلبا قوس تلع بام هماعهرلد د یداواوګ عع تروص نوع! دوقوا ندرایغا یسرد

 هوحن ع كتءبط ینعب یداوا یسو هوش تاک هبط كنس هک یر ندنامز لوا ناناجیا (تییلوصحم)
 یدلوا لئازلهعندزراکوک ییهدیداوا وع و ندراکوک مر یهدالیم د سوه

 یتسسب) ۰ نیسر کج تجز هدنطءضو هدنظهح ج ح ازا ةا نسو قوج ىلا اک ارز

 ورع ور و لوغشم وام * دیصوت ماد قاع لدیا * نشلوا لقءلال ندیمعل دیحآ هداز

 0 ادوصةمو همال قاڈعلد) ردکعدنااجیا فوذ#یدانم ادن فرحیا * دزو
 وتماد) لص فرحاب) شعارللکد ءاک ١ واکدهرذ ندلان# اوب رلناتوط تقص هف و ذح یادانم
 ىرلار ردکع دراکش هنساذعم لوءهةمردصمینعل رد هنسانع» دیصم هدنوب دیص) هال

 كنس یلکوک كغشاع ناناجیا) تب لوصح) رد هل وب هدیساب ورعای) تبحاصء فرحاو
 ورگ نسو نلوغشم اکسزرپ لس سل ۳۹۳ ص به شرلاکوک گكواذع ن ردراکش هکشازود

 ناد ادمای#ر دن لم دا ط) ماهماهدسنات عارمصء)هلارایعان سو زد.عم هاکنسزب نعل ەد زو

 دمآناود راود هک مهدیدتسد دعس نالفهک شدو توک نانناوراک زایس کرکم دش عصر س رع هک

 ارناکرزا مودق کشت منم هک هک فكن ارچ زور نیدنچ هک دروخ فسأن عادورو در ۲ فطاتو
 قاطع او یسترا aT عقاو تیح ا صم ینعل ناد ادماب * یعسل نایم تمدخم

 ندخاب لیفت 1 ردت اضا هال وعقع NS هس مرع) تقص ا فرحوک ) هتربا

 شعاشعدهرسد شدو هتفک ) نیینفرحزا) ردکعد هناک رکم) ردکعد ر رقم رداوعقم جم 1
 مد E ) ود رد دهس نيابا تبحاصنود هلکنس نعل نالف) ناب فرحهک) ردکعد

 ردکعد تعالم فطات) ردکعد لر هل ند دب ود ردههبش» تفص ناود ) ناب قرح هک)

 نوعن ارح) ردکعد نوک ردقو زور نیدنچ )رد داره قارف هدنوب هلیعف نواو عادو)
 لعیلعت فرحات) ولد مب یدعس ییعل منعک ) بطاح درقه لمعتسع ی لعق یفکر) ردکعد

 هباک> فرحا ي هلص فرحا: تمدخح لیاعت تادا ارو )ردرا همال ناکرزب مودفرکش)

 دیک رندریرلشادلوب ندد ندناوراک رکم یدلواررقم رفس مزغ هک یسنریا(بیکرت لوصح)

 فطاتویداک هاكر هلب مدروک )ردیدع-وب هد هک نوا م: شعا شعد هرس روک ذم

 Ke هدنوک ردقو هکیدکح دصع بو ا هقارذو هعادوو یدز سوک تع داد بودا

 یسک كرواوا مکان م یدهس نب هک لدعد نوع لدل کا بودیا تماقا هدرهش وب
 4 ۳ OR < سد رد فرح هن عاب ا مد الغل لب هتمدخ نوعس هر ك

 ا تافاتم ا رهاط هدنس یعب دوب زور ندنج ها.هدد رو ن ناداداب كيش تریضح))

 هلکد وجو كنس عارصم لوصح# منم هک دمابنزاوآ نءز تدوجواب * عارصم * ریدت لمأت
 یک دنک هک هل وش ی دلا تريح یلتع هدکتق كس صاح مدد ع یدعس ن هکر ,دلک زاوآ ندنب

 یعولط تشنوک رولوا و زدلب ارذ هدنلیا ۳1 كعارمصم و هل ۱ )مدلوا او کند ندک درب

 تمدح زاات یناسآ 5 زور لح عد نرد ۳۹ 5 ۳ هجافک * شلیوس ز مەنا اتم سد ۳

 درک فرحر) دشا ند هدعب * تیاکح نا مکس ماوت مذک عوش لیفتسه

 تمدغخزا)لیلعت فرحات )نیس هننکید نعب نیسدلوا تحار ردبطاخحدرفمعراضملعف یاس 1)

 هدراندوب هک رولواهت ید د رسي( بکر لوص#) ردر لأم ردءقاو تم دم هد نیست ضعي
 هاکح ون گدرداق مديد ن قدیلوا دهس هندن رش تمدخ مک اتكسلبا شدااسا نوک دهن

 ق >ا یک رز # یراعد ان دزا E نعانو# یراسهوک رد امدید کو # یوم دا هل بیس

 ۶ اوسو ا رسا <

 و ۳

 رم

 یرورهدز
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 یراق! ) رد اهداف هغاایمراسارب زردکء دقاغاطیراسهوک )ر دیاوعفع مدعم كم ددو) تدحو

 ۸ مدرو هریک واوارپ هدشاطرب (تس لوصحم) تد>حو فرحا و) هراغم راغ ( فرظ فرحان (

 مذکارح*شءروتوا بودا تعانق هدهراغمرب بودبا تغارفو ضارعا ندنساههیفامو اند

 تر ورض رد ارج منذک یریدقت عفک ارج * ییاشکرب لدزا دنب راب ہک # ییابن ردنا رهشب

 یت لعف ییانب) ردیا دیک ات یتا ردنا ) لص فرح اب رهشب) یدابا ناکم باق نوح ا نزو

 حد کا رد هناي دیت راب ( لیلعت فرح 5 ) ردکعد نیس رک بطاح د رقم لیقتسم

 هرک ر یس اعم تواوا هت رف هاکنوب و ردعقا و هلا ا یراب هد لقاوردعقاو هل و

 هرک یییراب) شلبااطخ هلهحو کیا نيد نيس هديا عهد 2 عل نیسهزوح ید ندلکوک

 برو لکا ند دن وردکو دا رهن دراب دوخهدنو دنساتعم ا ید و ا دحخا هنساتعم

2 
 ىع در

 و و و

 دیک افرحر) ردعضاو لیلدیاشکرب هنغیدلوا هنسانعم دیق دن و )ردهیاسنا مزاوا اف

 نیسرک نون هرهش مدد( تدب لوصحم) ردکعدنیسهجا بطاخحم درقم عراضم لعف ییاذک)

 یریاجتا تفکب # نیس هیلیا عفدو هلازا عب نیس هجا ندکلکوک کوب تاجارخا دیق مک ات
 نونو فااو ) ردیبیکرت فصو یور یرپ # دنزغلب نالی دش راسب لکوج * دنرفن ناب ور
 هل رسک كمع فاک لکر رددا رھ رللزوک هدنوب هنسانعهونا نعد كکوک دنرغن ) ردعج تادا

 هر اغ ( تب لوصحم) ردکعد را رای رد اغ عج عر اضم لعف دنرفلب ) ردکعد قاب

 رررافیج ندزیلو یزب هک ردراورلوریرب لزوک هدنا یدید هعید نیسرلک هرهش نوت هنشذ
 ارب ز یک رشا رابق هتیلا رالبف هلوا قوج قاب هکنوج ینعی رد هدلیلعت ماقم یتا عارصم )
 ردا ليم لکوکراتخای هجا وا قوح رللزوک هدم هسدا داعو دهاز هک ردقن ره ینه! رلوا یلعت

 ۱ ینعبمدلی وسیرلدب وب (بیکرت لوصع)ردرب ل امر دعقاو رکیدکیدن رب رکید يههد هست ضعب
 ندادهسوب یوم *لدشلب ريایعد كلدلبا عادوولد,وایب زوب و یشاب كلزرع رب یرب و مدوقوا
 ۱5 هتساد- تعاس هدنوب هظل اه دورد شندرک هلن نارد مه * دوس هج تسود یار
 تالدعا هلس رع ءاب رلیمورو مگ ردیا لابعتسا هژمگ ءا دوردپ ا هتسود نیش شا درک )

 هنااههدنرب و هکع دقد)رععا هیادخ سه یک نديك هرفس الغم ) ررد تک هک رع هنسانعم

 كمرب وهسو ەن ور كناناحو كتسود (تدلوصح) رربددورد هکعدلاق نساو داش بوب د هلب و

 هداف ه كل[ نعب)كبا دور د ینا مدنقو لوا مهوهدناف هن كچ وا نب زوب هدنامز كجدیک ینعب
 *درک نارابعادوی وک بیس ٭ زالوا عف دنم هلا دوردو تیح ردیقاب هن قارف ت حو مارثأتارب 5

 عادو)رد هنسانعم هناک یب وک ) رد هم ا هل رسک كنسبس) * درزوسنازو خرس هن زایور
 یفاضاهنارا) یک ینیدلوا هنسانعم ملکت مالک و دنسانعم ماست مالس ردع“ هنسانعم عیدوت

 یر دهخ رمس) ردکعد وس زا ن زا) رد شب وریرب دعتیور) ردتفاضا هثاوععمل ردصع

 هناراهک اب وک هلا (تب لوصحم)ردتسدرز ینع درز ) ندیناج لوا وس ناز ) رد تسخرس

 یزاج لواو لرف یناجوب كن زو هک یدلوا قورفمو روع۵+ ندنرل:سود عب ) یدلبا میدوت
 ت:#و لاو شمرزق نصأ هلفشع شن ییصاح شاوادرزیصن ندنناقارف ی ) رد راص

 ندنرلکدلب را ضب یتغدلوا لباةت هدنس نازا و نب زا هک هلوا مولعم شە ررص نصت هلقارذ
 كمرب و یسانع«فصت هنظفاوسهدن وب هنسانعم لجا رلذطا راءتعا لیلعت تادا ییترابع ن زا

 یو رسد  ب چادر

 یرور سدر

 ۳ بس ی ی ۷

 تما نا * تس # سابا وهس نازاب ٿا هدناوا یتاہا 0 ده ط ول دن رب یو٥ ) ردازاح

 قاطع دج لعف تما) طرش فرح نا * ات ةدوملا ف ینوبسح ال * افحأن عادولا مو

 ( ملک )
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TS ۱لو اوامارد یک نالوارو ؟ نم اقن اس ه.عذ ل واو عادو) رد هند اعم ف یو اڪ  

 هک ریع ییاصتا ردر ددص ء نت ات EM )رد دات ر دص مه كا 4 2م هل رم مک

 فرح نول ندخاإ ۳9 بط اع رک ذء عج ی ھا لوفاوسك ال) هدنر دقاق اثم رد کک ۔ااحاو

 رداعأف ERE ( رددلم: ده ص:هرورک وراح دولا ف یلوع2«لصتمبوص:هرمععاب و هاق و

 نداته> هصغعو عهدنوکن 0 < عادو ) تاب :لوصح ) رد۔۔اناٹ ل وفد كلو نت اب لاەقا

 قاصدا لها مد فک ید دوم و تم ۶ مسرلوا بواوالا:۶ندناناخقارف 4 م ناوارکا

 ترضح تیب وب كعد قداصاکب ندااج قشعو كابا نظ شاع ینبییصاح كلبا باس>
 ی” > تہ کر دور ) عدوم صدا ی اار تەقوا ) ید امو رد, ءا طم كوو س

 یشو هفرخ * تیاکح * افت ق ۳ یم اوکباو ۱( حر هیلعاو کال تامن ء)(نذقولا تال زا

 ل اه دول هدیش ی د دص اروا رع برع ءا مازا یی دوام 1 ۳ 2 زاجع ناو راک رو

 دو ازو + کارت اک رزاب دندربپ ابو دند ز ناور هحافخ ناد زد هاک اندک

 a تدحو فرحاو ) رد یک رف صو یو هقرخ ٭ ندناو هد افیدادرف ةودنتفرک
 هدر Eb یرغ ند ورد هکمد ارم ندز ا>) تنم الا >ناوراک ) عذر یا

 كنور مرد دیه ال یتفاصاه رع ) اب كرد: دج لر اا را) هیهالاهها ار۳ ) ردش:روب هلون

 لابعلام ع)رد هیء ال لابع ةف ) لیلعت فرحات ) 0 یاد نالوالوءقم تا داهدرارب یک ۸

 هیمالدحافخ نادزد ) ردکعد مع هل رسک كل هد-شم ءاو حت تابع رد),ء عج هل رک

 دندربب كاب )۵ ندم اعۆب بها دمج ےجو یخ ك اخ ردکعد یرلیمار > هحافح

 ناوراکرم: ش سو هر >ر ( ب و لوصح ) ردکعد راردموق هند ج” رایدلآ یکلماممیجج

 هلایعو ییها ےک [یدیا ش ءانش :نوتلاز و هرب هدول ی در ندنراکب برعیدلو !شادل و هزب هدزا اچ

 رلب دلا یطام عجو رلد دصا یە اف مد راددروا یاوراک یرل ما رح هحاقخ هاک اب ها هفت

 هغعوق وا دا رەد افیو رلر داغ اکا ناو وهلا نعد یر ازو هبرک رل اکرزابرلیدموق هند حج

 عرضت * داددها و س هزابرزدر رد # دارو 9 عرمطار گن تاب * رب دانا ین٣ رایدنشاب

 سازاو) ىلوءةم لر بخ رزو) یریخداددهاوش و) دنهدزد كاا ق ایرازردردصءندن اب ل عفت

 هنساتعم ورک رلیدید سدزابودا بیکرتهر کص هل هترط یر فت فطعیداسد وزام دللصا

 هلن رط EEA تد لوصع ( شع ا لک دهاک [نرلیعتسا نيد ەر صو 0 :دح ادع» سد

 رارفر هک شدوردنآ رکم * ردرم یهر وورک یوا یار > داف 11 كرد ا عرطتر کارروس

 نآابا رھ نک او دندر لب ی مول- ۰ نر e ہور دریو دوب امد

Eدار هلداق لها موج ( تیک ۶و لوص# )# مسابلد هناا تفرانعهک دوبن یفلا  

 رفت هلهجو ها6 او یدیشلاق هرزوا یتابثو یرارق یدنک هک شیورد لوا رد ناغفو

 ۳ ءاکا مشاما )ر بدلا ىل یدید هلوا رلدلا یکم ولعم كنس لوا ر کم مدد یدبا کاک
 سکو مجرد ا یس دنا ت # مالو ا لد هتسح هل اس ی قتقرافمكلاهک یدیغوب متبع و تفا ع وتلا

RO3 هلص تادا ردنا ) ردکعد درک لغ ۳ لءفدنات # بت نتشادر لد  

 ردنف لکشم ) تدحو فرحا ىا فرخ هک )نایک کو ) ردنرابعندا.ش

 یر باق قاع ه- شرب یا کرک ی انا شتر دا ها ( تل لوصح )

 من شایاوهس نی تقاضا a ارو قدردلاق لک وک ن اا

 تدو» E MTT ES دم ) تن لا قوا

 ی“ ویرورهدر

 یلعدب-نادر
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 شاورد( بیک ر لوصح ) * وال صو مرع هیامرسو دوسودووا لاجج مچ ۴, هک تب هم
 قاناوج من هکر دما وع لاح ےب لدل وس نع هک یی هنسا لوا مد د هش ورد نے دا ناب نااح

 كأ ۳ هل و مر 1 که ۵ هر : ءعدو«قدصو یدیاراومطالتخا ق ما هلاوحرب هدنامژ

 PEY و ار هکنالم رکم# هء طف * یلاصو كلایس 4 امرود و كەر ۶ دید ای اح

 رولوا نعصتعیتسانعمیجر هدرارب یک كنورکء * دوب دهاوخشیمز ردوا تروصن
 واتروص ن نح تمح اصع ن کر ردن وه سه هب یا ع ارصم رشا ) رد هنس انعم

 قوص مزارز ردشعلوا فذح نوعاهذاق ترورمط دیک نون ندی ز رد هیمال یرلتفاضا
 نیمزاک نوه داوا عطباب درابضراو تیسن دیک ات فرح نونو تدس فرح ابو رد هنسانعم

 كنارمشب هدنزوب ربالاو هلوا هلیئروص نس> كلا هکنالمهدناعمآ رک ( تب لوص )راہ دلا ےسا
 کا هدنزولر هس ول هلو ا کالم هدکاق گم رمظد و هاشم کا قل ردلکدرمساوا هل تر وص ن لوس

 * دول دهاوکیدآواوج ۾ هذطن ج هک« تب هک یافت دا کج تو ری#ر وار هاش

 ۱ اب یر ور ز ده او تاتو فرو ) روا
 اعاار د هن وص كرا هدول هعطد ) ناب فرح هک ک) ادم رحوف تو  ربخ م دوم تسءارح

 ۳ تیک هلتسودیریغرب* ا ناک تس وکیل ۲ نوح تسودرب و )ردعایم

 هک ردءارح تک هود یربغ هر کص ندتسود روک ذم دک نوڪ ق اتسود دواب ردماز

 هک ه دلال عارمصم هکل وار دص فرح یاب یس و درد رم سا الوا ی دا یک كنا یس ھغط مدا ار چه
 شنامدودزاقا رفدودو تفرو رف لع | لک, شد وحو یابماکان * یهو تلفغرولوا لیلهت فرح
 د و>ویاب) * دوب نیا تفکو ای ارفرد ہک اھت *هلچ و مدرک ترواح لا اخرسر اهزور لار

 نامددود)هنا- قارفدود )ردکعد یداب تفرورف ) هاب هدلجا لک ) لصف رحاب هاب

 ردردصم ندن اب هلعاقءتروا) ردکءد یبواهربةء لاخر س) الوتسا قرح ر )ردکع د هلو موق

 تّفص طبار فرح هک )رد هیمالاهت لج )ر ددا مم ت مواد هو تزال« ه دن واما ) هلع: هم قل رنک وڏ

 مود ۍنونون وو یدنأب هل-جا لک یدوجو یا كناوج روک ذم هاک ان ( بکر لوصحم )
 رواګ هد جوا یشاب یسهربهم نامز هک هدش راب دکح نیعام نعد یدلاق ندنس هلبقو

 هکزور ناک ساک # هعطق ٭ رد ضد رلنوب ندا ا ےک ,دایوس هدنفارف كناو مداوا مزالمو

 رک )رد ا یکشاک ساک ( × سر اله غیتیدز تیک تسد# لحاراخ هد تاپ رد

 دیمالوتیاب ) هلص فرحرد ) تفص طدار فرح هک ) ردکعد نوک لوا زور نآ ) ناب فرح
 لاح تباکح یدزب ) ازا رد هیءال یک تسد ) هیاس لحاراخ ) رده: انعم تفردش

 ردد ھم هرس هدانعم ماکم و ازاع رده اب كاله ۶ء ج د )رد ڪڪعد ی < دا هروآ ی تام

 تسد یی کد لجا یدناب ینعد )9 هکعابا ك e نوک لوا یکشاک ) تب لوص# 3

 مد دیک تواوا aay س یدالواهل ەد یدیا هروا یییفبت كاله دعا تک

 فرحا * رسر انک ولا د رسرب ۶ نا# ممشج یدیدوت یی نا-هج زور و 5

 هد نا ) یلعاف مشح ) يعرمص رغوتیو ) ردییرمص لوفعم كندمدن ناهج ) لی
 مک رپ ج یم فرحهک ) ردراەءالوت اخ سسر ) ردنراشا ۳ هثسامهط «هتشا

 كاله نب یدیاوت 14 تا لوصح ) ردکءد هما قارط رد هیلع ءامد رد دیه هرس دام

 حوا لرقم لس منپهتشا ی دیر و ڪک سد داه> a کات مدیوا

 اعددر ھ2 دک هثفب دلاقزمسن ناح هدن اھ ج ردکعد نوساوا ac "اب قارب ید هع ب اربط

 E: EA اب نیرو لکات * باوخو تف ردا 7 1 دو طو # لا

 و

۰ 



 گن

 ندتیفر <= را ءاق ھی ۲ 7 سک )ر دک سکنا هدالصا

 عاجرا اہ )رد-ء>ار هب هکر صو ) ردت اْصا هنلعاو لردصم شرارف) یدود ها

 ردکعدید نئوط هاکح فرحا 0 شعا ررابب یتلاو>ا لاصااو یقذح روک ۱۳ رللبا

 رعط عجار هرارق هدنتح یلعاف اما رداوخو را رق لوعغء ومع ردهجار هک هدنتص یلءاف
 هد «دبرع مواع هک ردوب رهاظ) رل دا وس نا ثل رب بک ران وط رع نیش روک ذه یناوءدءو

 دارم كن هرو ینه هرزوا تم اسا هکرد هدول تب ارغ ا هاو اهل و یر هعااطم

 فرحات ) ردکعد وقت وا ردذو طعم هرارق باوخ راویسابا شضرعت توی هدا مهق راتیضعب

 (تس لوصح) لوا تسل ) یدیبج اص یضام لاح تیاکح یت لسعف یدناشفن) تیقوت
 لوا هکعادام ید نموا وع واو یدراا رارق نعل یدک وظ تاوخو رارق دکناناح لوا

 یدنموبوا بوتا هج هج اص نرو لک هنکشود ییصاح هنیچجاص نیرسنو لک هنکشود
 رد سا سد رک # تسر زا اخ رسرب نا راخ * تضرب یو لک یک اک

 نکید نراخ) دن ۳ یور لک ( رداد ورخ دا ندشدرک) رد ۵. ال ییفاضا هب یک )

 نونو فلاو) ردتاک ندکلروکو ندکلنش ییصاح هنغاجوا لک زرد نب لک هکتن یغاجوا

 هدنول سد راردراخ نورردا فاض» ن هدقداوا داره بد ندنو اذوذش رد.هج تادا

 هل كنار تسر) دیک ات فرحاب ) شع رلاکد ءاک  ندح الطصا راشد یرلبد نکید

 شدرک ید كنايم وبوا هی دمجاص نیرو لک هنشارف( تیب لوصحم) ردکعد یدتب

 قجو*قجوف هرزوا یغاربط یسمرب«میدکو دی 0 ناهجلاوحا لدو ریذتو دک
 هک مزج تالو ورک مزعوا تقر افهزا دعب # یداب اق سثکرد یس هرمقع نعل ید را-نکید

 هناوعفم لردصموا تقراقم * مدرکن تسلاح درو مدرونرد سوه شرف یک ہدنز هيف

 مسا هدنوب مرج) رد هساتعم دص هدستن) دلاس العم دصق مرع) رد-تف اضا هلعافابو

 ابو همال یاکدز ةي ناب فرح هک ) ردکعد ررعمو مور تال عا رد دنساتعم لوعفم

 مررد هدحو ملکنم عراضملعذ مدرو) دیک ان قرحرد) ه تناسب سوه لرف) ردصفرح

 هدنسهروج تسااحم ازا ردهیمال تسلا درک ) ردکعد مدارا یسوهو او یو مرشویدو

 تقراقم كباناج روک ذم ( بیکرت لوصح ) ردکعد ے ٠ رکح ل لیقتسم ند لعف مدر 5( ردکعد

 ءهدنز هکماداامیت جعل هدنس هفت كغا حو ك٠ رگ ۳ تالو مدلبا مرد هرکص ندنت افوو

 .دنس هروجو ,دنقار طا تبحاصمو تسااحتو مدیا سوهو اوهالرت یبا مرود یسوهواو ۵م
 # دو و # مدیا را تحا تواخو تز ِع صاح ردکعد مموس رماد ورگزدعش ید ےک نکچ رک

 * راخ شب وا یتسدنرک ید شوخ لک تب # جود مب دوبنر یدون ارد ۳۳۹

 رد تفاضا هللوءةملردصم لک تبعص) هیمال حوم م) هراکحفرحات یدوب) همالارد دوس

 یتسن) ید وا قذح نوعا نزو ترور واو هلا هاکس> ءا یدیا یدوب هدنلصا یدب)
 ردیتفاضا هثاع اف ردصهراخش وشا) ردکءد هس شع ا لک دو هسشءا قوب هیاک> فرحان

 هد دص كلک یدییلوا یسو*روذ جومرکا ید رولواوبا ی ا كارد ( تس لوصح )۰

 تیحاصم هللا رالزوک ییعب هسلوا یالبو 2 نکند رکا یدرولوا شوخاو یدیاشوخ

 مدیزانیسوواطنوج شود» هساوا یمالب قارفو یلانارعه ̀ رکا یدبا فیطا تطااخو
 تاک وا یضام یمدزانیم * ا م ا قارفزا زورما ر ھا رکید# لصو غا ردنا

 یب ۲ سوواط هک نود د(تب لوصحم) هاب و ردکعد م روتازات ردا هدافا ی املاح

 كران وکو نکیل ہد ردا زانورخافت ها تاناج لصو یی مرون او34 مرولهو ؟هدنفاب لص و

 اج حارشدر

 ردیبحهدم اقم وب لاحرھب هک
 هناطال ردت

 یرور در

 8 حارش در



 طب نا

 رولب رو یک ن الی نل روصح ی و بار ط صا اه سس مرولکوپ و رواو و! ې 1 رام ندتفار 3

 لاکا و الاخ شروشودتفگب نون و ی ثب :د> برع زا اریک 3 تراک ۵ مر رد و

 دنوروآرمعاحات سدوهر هن هدادتسدزاراب حا مامزو تساهدا 61 ن ناب LEN و لڪ

 نکی دآ شبع رتو یتفرک ین ويح یوخ هکیدید لاخ هج یان | فرش رد هک تفرکن درک شنمالب
 ردردصم مساس روش) رلردلیوس نس ه صد نونو لیاند راک برع هند ر# فک ودیلان نون

 هزونصیرعضوا) ردیتفاضا هنلعاف كردصم یتفاضا هلاح) طالتخا عد هنسانعم شروم شرق

 ردفا ضا هئلعاف لردصم لكف لاک ) تیحاصع فرحاب) ناس فرح هک )ردح ار

 رد هلصفرحرد) یی رص رغ نایاب ردو) ی رە ل و ء2۰ كن هداهدرم) فو طعم هل طة تغالب)

 5راا هداتعهو ردمحار هلون ګرې نيدو ) برع کالم ىلعأف دومرش )ھا , رايتخا م امز )

 فرح ه5) ها . ادا فرش) ل لع فرح کو هیون ی رص شتم الم ۱

 دمال یفاضا هیمدا :۲) ردیتفاضا هئلوعفع ردصم شيع كرت) هاب یئاویح یوخ ) للت

 یدلک,ا كعد ثلا یرازوسو نونم) رد هنسانعم یدرک قعلوا لوي هلیطفل لر قك )

 نولو رابدلب وس نس هصق نون و لل هل رپ ندنراهاشداب برع (بکر لوصح) یددو

 تب وتدلا ا ءامزو یموق داب یشاب هلتعالب و لطف لاک هک حفافشراق كنلاح
 هدیناسنا فرش هکندلشاب هکلیا تمالمیتوژح رابدلنا راضحا یو یک ا یدرویب هاشداپ
 ندناسذاع ون یی دلا كرت کد ریدناسناو لدنوطن وخ قلناوی> هک لدروک ناص هنو للخ هن

 * اهدادو یف ییمال قا دص برو# تب #* یدیدو یدلکا نوت لدشود هرلغ:ط بوح اف

 یر رعد ثنو«سد )ردن دنلز غر عش ترمضح تاب و * یرذع یل حوت اموب اهرب ملا

 هدافا رشکت هدنوب بر) هلوا مولعم هل وش ردب زاګ عاجرا ه یییل) ردعجار هنس هب یدنک
 موارد اغرک ذم درف»یضاملعف مال) ردکءدراتسود هک ردکعد تسود قیدص) ردفرح ردبا

 رج فرح یف) یوءفهلصتم بوصنم ريع وهباق و فرح نون ) یدلرازآو یدفاق تعب یدابا
 اهرپ) ردهجار هبهب>ر.دوهعم ٹن هرو )ر دک ېد قل تسود لر لواودادو) قلعتم هی مال

 ورک حجار هه دص ه ده یلعافباغر د دردم قاطءدج لءفر ,۸) ماهفتسافرح,نمش

 حو وتفردکع دنوک رندمانانامز فرظامو) ردء> ار ه هدبح دوهعم لصتم نوصم رکطو

 ردریعط عجار هیهبیح هدننح یلعاف هدنربدغت حوت ناف) بوصنم هلردءنا ماهفتحا باوج
 رب لو ەم منی نوا قلعتم هڅو رورګو احلل ) رد مصوب محو هک ندناب لاعفا

 هی (تد لوص#) ی رص لومة بو صار دن هل علت عیرذعو) كا حو ردي اد

 ا ؛حاضبای 3 رذع م: 2 ا یعدهروک نوکر ینا هدب ك هناناح لوا n و موا نب تسود

 ىعلطءكلرع یدردیا لو: یر ذعتویایار 5 یب هس ش ءا شهروک نوکر یناناج قەد یلدا

 هک ناناک ساک * هعط3 *یرداال نام لا نه نص عم اذقا)(رد مراد سش ماطءا)(ت»)

 مر ناناک * یدندیدب نا اتساد یا تیورر# دن رھ

 (تد لوصح) ردیا و۰ د ت ور) یوعف«مدعملدنتسحو) يمال ل نهبی :ع) ندص

 نم باد یا رایدابا بدی هل ی جد سود ینا رایدت ار < 2 ر گلدان کرا ایکشاک

 * یدندب راهتس درب * ت 2 دریا * یدراهروک یوزوب ك:-ناناج ییلآ لکو ک یا
 تروضحرد نعل ترظذرد) ردکعد di لد هيمال ج یاج) هلص فرحاب) لیلەت فرحات

 یا (تسلوصحم) رد هراکحفر>یرایدند رب و) ید دیدی ردعقاو«دلاحماه«ینأت عارمصم

 ناریجاکسهدک روض>و هدکر ظن كس ےک ات یدرهروک ی وز وران دبا نعط اک: یکشاک ناتساد

 ( هدنرافداوا )

 ۲۲ حج

 هس

 و س
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 كلرمصمنب و ۲ نسوا ترض> یدررمهکنرللا هنر جرت نکیاربخ یب ندنرلپ دنکندنرلق داوا

 تروصر ییعم تیع> ات # یاس هللا ءاش نا ر دک لک هدناتب هک ر تیآ هک یک یران واخ
 العتسافرح >ز ) ردالیلن > دا ممهیءال ی٥ 2 .هح ) لیل فر ۳ *:یدادی هاوک یوعد

esدا مم دیمال  ORGءاو لک ےک كہ یاد ا اوک )  

 یوزول ناتساد یا یک خاک ( بیکرت لوصح ) دنس انعم قاط ردکع د دعاش هلا هلصا

 ترض یزد تدآرهخ یی یا قم یار یاو ر ؟اتیدرا روک
 ی یدلان ۱ .<لذ ىل عت هللا لاف# یک یکیدرب وتداهش هه طارداڪ كنا زىلا ج لاك كةس و

 > عاوت اوه-دا یدوس هلندو ءو تبع طا رفاقسو ترتضح اهلز تو هژوا مولعم ۷# هر

 لز رع هکر اد دلیا تییعت و راب دتشدا یلاحو یرلنو اخ كرم هسا یدلوا بااط هنلاصو ا

 عاما ی 2 Kas ت كرلنوب انهاز مک اتقو سرب )ود شل وا قشاع هس یافک دا یواخ

 نوگارلنوو ) یدلبا ناهن هبه رر ندوب ترضحو ) یدابا توعد هاب یرلنوب هد دلیا

 0 هک یدریو حیرت ر هلا قاجحم نکسکرب هر رههدنر اک دلکو ) یدلبا ادب ا

Eهرلنول قیح هقول ترضح ن رکروص یج رر لنو سب)وبدراهدیا كرادت یس رم جر  
 ۳ € ی و تشهد .Ea راول فول ترموح ( یدد هلا هوا>ر

 هل شاحرلب ددو )رلب دلا ماظعتساو راکا یتنسح كفسوب ترضحو ) را دارغود نرالا
 اعز ر aS ES د زرعمو مرک نعد )ردع ر اد الارداکدوب ) رداکدرشوب

 رد ط ارل اخه ان هک و) ردتراشا هوس وب 9 هل اكاد ( هیذ ن یی یذلان نکددف) یزد

 فرح هروسکءنوو) یک نالفرد طا ت نود عج ی ام له نا ر) ر داوصوم مسا یدذلا

 ربع هیف ) رد یی رص لوعفم کاله ردت انک ن درلکتم لصتم بوصنم رععانو ) ردهب اقو
 ردو هتشا ( بیکر ت لوص ۶ ) ردکعد هاتف ا ضمو ) ردءعجار هفسونرضح )

 رکاو نوا ميداوا نوقم اکاو هدنتبحم كنا رکیدلبا مول بک یناعاک دبع لوارلنوناخ یا

 لد ردار کالم * نکیدززاباموا بوئوط رو ذی e یاب لاج كو لرا ندوب
 حس

 دور رفن تشاد نردنح و هک تساروص  هچ هک دنا داش هوااطءار لدل لاح 15 ۳

 2 شاد < ارس نك رد كلم : شدبودند روآ تسد ودندید رکببرع یایحا ردندر دز ( هتل

 هک نا مک IU رز و سا 14 سد د یم دم 1 رظذوا تایهرد د

 تاکو تبرد تمارغب نو شیپ تابزپودوب شیوا لس وا مرح مادخ نی
# AS یخ نرو ۶ رها ۳ فا د کا لب لا . تو چ دگ ردزا کال ی ٤ 

 هل ورد عج ED لەت فرحات ) هلصفرح ردلدرد ) صیص2 تاد اار ار ئالم

 رص هجا رس ) راب دارا یتعب ) رلیدنرکچ بئاغ عج یطام لسعف ندندی درکب ) هسانعم
 فرظفرح اب لامگ ) ردر ۵۸- ءهال وا مرح مادخ نرک ( كنریعب ردگعد هنوک مان ) ردارس

 ردر لأهردهقاو شد ردهد هسا صعد ( ردکعد یرلبا هم ءا شد ) تبحاصمو فرحا)

 مج )رد هنسادء« قج وةر در درة ص هګرد) ردکعد هدابز شدر دیک قیاس ها تش زب )

 رد صهدرک)ردکءدكرک تسیاب) ءالى لل لاج ) هلص فرحا)هيمالون و ) هاو تف كا هلو اغ
 رویظرد ردصم ندخ اب لعت ىلج ) ردرل همالوا ؟هدهاشهرس ) لیلعت فرحات ) رد ةتساتەم
 ر درو هن هک هبات هرابا هعلاطم ین الا لا ج, هک یدلک هنلکوک تكلکلم ( بیک رت لوصح ) هندسه

 را دروتکه لا وارا ییعورلدنالود هدنندابق برع یدرود هکابا بلطردثعاب ه هاتف ردد وب هک

 ه ته لآ اشداب ) رفید روغروطهدنا دیم كنف ارس هدنس وشرفو هدنک وا كه اشداپو
ge EL TERT NAE ITF SHREDS mR TTRREEIESRAS TEAS ETT ERLE ESEN. 

 ( س) )۹: )



۰) ۳۷: ۱ 

 یدبا هلل و يلا ی مد ) ید رو رب مادنا ف.هطو رو هرو یدلدا ر د هنلکش یون

 هدکلل زوک کک IEA گعم رح هک .دس لوا یدنروکر مء> DE 5< هنر او

 ۱ ی ندنآ هدرولزو تدزو ) یدبا یرل:!ندنا

 ےکات کرک 2! هالا لاج ندنس هر 2: و ك وع الم یئ ۶دی دو یدالنا

 در" تجر نَه a %*% یوم * ید و ۱ رها بو دنا لع یهیق> كن و اھ اس

 نی د زکر ما ن: نس )رک تجر هدر د م راک ( تدلوصح ) * دایدر د مه یکی نم قر هر

 E رکدرد لار سامو قو اوم دا ى عود )یک زد تک ر مرا «قیقر 2
 ِ تصاحسس

 فرح اب ) لیلعت فرح هک * زوس دوزمشوخ مهبارم یهود # زورو بش عوک یی دص وا ہک *
 د ص3 5 مکان كرک درد لسهایک من 5 ) تدس لوص )هر یر هب)نود وا ماريه ) هل ص

 اها رد ورشو > TTT ) ملیوزدنرک و ه_ یکی تدوەو قشعدرد
 * از * نرکل وس هدرد ی ردک AEE هد رد لها نب درد FE ےل ) ندنساب كر

 ۳ :هعیذلاردلوصوم مساام * یی تح اص یا قرو تععسوا * یی“ یج ا رکذنم رهام
 یدک یی ) یدابا رو رم ندع اض»كن اب مهد باغ ر E رفع یصام لء رص )

 عور ال نے ارعا هلرس هل عامو كام ردرس هلص قو یلعندیارعا دږلددهلج ردکعد

 رور ظفا رک ذ) ردة هاتم 4 م )رد انا ییا هبا نالوا هداوصوم معارج فرح نم ) ادام

 كو یر سک كناحیحو ) رد هی فاضءهرورح ار د۶: یحو ) هیاج ردوا فاضم هلانم

 هيا ج نالواوهآ زرد یج هنلفم كنهاناج هک واوا هاکو ) رربد هند روق راج هلیعف

 3 لبس نوکسو ی سسک ثالوا 7 کت قادت * يه ر فرحات نوع ) هل هد رط هیت

 رور الع لصتء رورګ ری 2 ءاورد قاو دا رم دکر د س تلآ سا هل.عذ كنا ےءو

 قو یی ندارعا ندخاع و یعام لەۋ تە 0 طر فرحوا ) هلا فاض »م

 یک ینددلوا ییج كنءارح رجرد ءاقرو عج هلوکسكنارویع كواو قرو ) طرش لءذ
 عوذ رم اظةارارد لاہھو US a هکر

 ندا برم رد داغ ثنومدرفهیطام لء؛تحاص ) هاج رد اوافق طم ردتعع» یلعاغ

 طرش هجو ردوا باوج قوب یی ندبارعا هراء *هلج ردع مجار هقرو هدنتع یلءاف
 ردقم رغاح هل ازا او انە ) ردةهردا اف یوص هح ص ) رداد هرب عوف الع ندیارعاباو>و

 رول وا هدنگنر رک ید هک یتجرک و ک ع اط

 تحاص ردلاح بو ص٥ الع ندبا رعا هرورع راح ملکه ری رد ہضم ر دعا مزال یتفرطعم

 ندناناجل رک نر ۲ ذناناج لازم یدک ندالوخ ےن هک ۵: لود( لوصح )ندو

eT3 یدیس دذا اج قرو یرو کذم لوا نعد دنس . لوا ار | رارمخ یاد  

 ارهاظ رارگ نا ردتراع ندناباح له ی ظا ندادص و قود ی عدر رذبا دا ردو هع ص

 هساوا هداعا هلکا هذ رعم ه رعم ارز یدا یاهم راعصاالاو ردهل ۶ هن LE کب دملا

 (رشلا نم لل مان ؟:میالبا) ul) راف ح الا ت 0 ا ها( تبم) هد ازوا 3 بک |

 :i شو نو رش ) ادن فرحان * عج E 1a اھ یردنتسا * قا !اواوف نالا سشعماب * *

 ردکعد لولب رددو یدر هه ند:ط ها ا موق رد عج مسا ت وکس لاع و هل را دحق

 صال ەذاو اوق) ردکعد رلتسودر دج لالراخ هلع ناخ نالخ )رد ه- "اس تفاضا هنالخ )

 ف رها 1 فرح یاو وام هباواوقر < فر> لوا مالی وام ) ردکعد الو بطات ر O عج

 زا فا لر یرب دهن ( ندیا صوان ا ؟ذم درهم لود شا ندناب هلعاْعم اعم

 لوا رک وا ا هذن شا و داع < تیم تک ۳ 4
 ےس س

( i 1 



( ۳۷۰ ( 

 هدرعرامشا بولحا وو روآوایسادت او یلواكنبنات عارمعءیو)روا وا ماههرزوا یا كن. ء٥

 لصتم هکلن زلزاب عارصع راعشا 0 كنون و) رد نوهم هن واساوو رد-هفاو قو>

 یردت)ردکعد نسطد بطاخحرکذم درفم نددصخا لاءفا تسا) لغءنالو ظفحاق رولیزاب

 نیلکد رواب و رلکا یردت تسا) ندنصان كن اب رض بطاح رکذم درفم عر اضء لعف

 عج وء) فو رع۰باق)یاصا!فرحایو فرظفرح اب) هنا  یذل مرد لوصومداام)ردکید
 EA كواومجو) ند واو لات« باغ رک ذم در هه یعی)ندناب لهذا ردلوفء ےسا

 شعا ثالام هعبط نزو بم فرش درجو نیلبا دف هلید دشن یی > كءجورارد بس
 هد هک نالوا تک او تالش ندندرد قشع یس هم رلتسود(تبس لوصح) هللاهارج
 قشع ن ) رد هدلکوک یلدرد هک ی هن-ذ لوش نیس ناسا 2 ( نیسلکد رواب ن س البوس

 عجولا باع قتلا ااو عجوأا 8 لصحام یردن " ردکءدنی-کد رادرمخ ندندرد

 ٭ مطد* ش نعالکد ء61 ند داما ترعراهشا نیابا تائا هرکص ندنیع ع هدعجوم) ردکعد

 رد دن سالو: E )# شد ,وخدرد عوکیدر رد یھ! ز رج * شب رد ید دشاماراتسرد ن

 ۳ ام راب هم یدردرد رد ص۶ فرحار)ردءج تادا نونو فا )ردکع د نوت نت ارز

 (تش و هیهال شدوخ درد) ردکعد شدد رد درده هلص فرحاب مهد )ردکعد

 ناار ج ید رد یدنک سد رواوا دردی ندد ) زالوا یسارغآ هرا «اردوک نالوا عاص

 * شی هدروخان دوخ رعرد یکی * دوب لعاح یروع رز نمک # مزد هبیریغ ند هوك

 یرآ هدنوب شون هلصفرحاب ) هلی كود رد م۶ هدیسراف ردپ رعردکعد یرآ روپن ز
 هدر ما هک ه هک 8 كایوسزوسندن هنکداوند را تا هنکا

 ×امو ^̂ شاب لاحارتان ەز ام لدرد لهانایلوادر رد لها )و ا سه کنایرآ

e EEفرح اب لاح ) ص ص قرح ارارآ) هثسانع»  
 لاح هزب ثالاح كنس هک ما دام ( تب لورو ه الام لاح)شابا اطخ نیبد تدحو قرحرکنت

 نعزوس#*رواوا دروادروآ و هیاکح هد اهن رولوا هناسعا هدکنق كنسرااح مدا ک

 ا >یمزا ادک وزوس ےن (تد لو صح)* ش شاروضعر نهو تسدرب تو تدس؛یرا بال

 نوردهدنح وا 2 او رز د٤د ردراو هدد ريغ راوهدئس هکزوسو ییمودیلیا کتک

 دوصم هل هر رط ماع باطخر روب ندد اج نون یتاسا روک ذم حش ترض حر د دمو ضع یل ەراب

 یر دل وڏا هک دن ک ت اکحار نادم یطاق* تاکح ٭ ردتف رد هصح ند دص

 ناتوج ودصم» و نأب ,و دو فا .FER TE اد لەو دوب شوخرس

 شەزاب دنر ا یعغاب ماما)لوعفمتاداارو) هیمالارنادمه یعاف)*ناوک ھمت هعفاوبسحر و

 وک كو 3 ھاما ردرهشر هدم راده  هعق نر مگ لاذو كععو كياع نادمه
 ها 462 لاد نادبمه روک ذم نکیل (شمروی هلو ردیسال هلقر هدنع هللا ل67 لادو

 رابتعا هلصفرحاب) شع لکد هاک آ ندالعا نیا با تاه هدنتفاضا كندضاف) ردروهش»

 شوخ یشاب هسروالوا را تعا تبح اصم فرح اما رواوا هتدانعع تسم سوخرس هس روئاوا
 رواو كعد لغو دما و یتالغو اد ٌیلعد ردلعگ هه>و کیا هدر دلم ) رولوا كعدیدا
 یدک و هک ردوب لصادو رووا ده تدور «كنو ن ارد)رد هیعالو هينا شاد لعد )

 لا هسا یعساجاقرب هج ارسوی ع“ كيولطءو كبااط هساوادا رم كالا داقتمو حیطه هب سوک رب

 كنضاق هلرق رط هراءتسا هدنوب ردار : روغلا ىلع ژروغار هشذآ بوزان هثلعن تارب شاک

 .عا تدحوق ای راکژ هرا نوع ۶د ربا توشود هود ع را ات قالطا لود دناک وک

 یرور-درز

 او

 ی“ در
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 یرورهو ىلع دیس نادر

 چک عج ص2 ۱ ۱ ۳ ۹
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 نا و ) یدیا یلترتسح عل هنس ا۵ ر ردلع اف مسا ندشاب لعفت فاهتم ) نامزرب

 لاح ی ران وط لاح ی ا وپ ردکعد نکلی ندندس و ) رد ههشم تفص فوطعم هد هلته

 هک یدبا یعدزوک ی الغ واعب ردلعاق مسا ندنب اب لغت دص ر ) هتساتعم ترم دص رس ) راشعا

 رد ده,شم تفصهدناب وج) قلوادیقم قوش »مر دداع كق اشع هک د ردهدراک هو هدلاح هل

 رد هثسانعم رادقم هل رده تشسو لناح بسح) راشابا اطخ رلبد ند نتسج ندندب وچ
 كل رب رلدبد لد نفك ندد وک ) رد هه ثم تفص هدناب وک )رد ءال تفاضا هر هعقاو

 ردرهاظماهدا هدنزوسوب كش تر > رار دا تیاکحینادمه طاق (بیکر لوصح) رلشلیا
 دیلعترب هک هلوا یضاق نالوا هدننامز تكنعشا وهلوا یصاقرب ندنرایضاق نادمه کر داغ ید
 كنا نامزرب ی دبا هد شن! یلد ل دذ ندنتبح كناو ی دبا باا ط هنلاص و قدا )ی د ات سهو قش اع هرب

 تسل هنلاح بسحو هنس هذ اورادعمو ید ا هد وجو بقرتمو یدیاهدنب وپ و یلترمسحهدنبلط
 یهسنادمآ نم مشچرد *یایر* یدروفوا یاب روب هروک هاش ذکر مس هلداوج ینعلهدنب وک
 هدو دما ) درمال نھ ےشج) هل صفرحرد) ٭ دنا یاب ردو تسدز مد دو رب # دان ورس

 مدقم اک سد )رد شاک هلواتفص هدقوهورسیهس) ردکمروک یا دا رهندکلک هنن زوک ید روک

 ردکعد هجو لیتو ید كيا دالب )رد کعد ورس يرغط رخوم هاکو ندفوصوم روا وا
 اردو ردکعد یدباق باغ درفءیطام لەف هل عطویعف كن اردو ر) دیک ات فرحایدو ر )
 هلصفرحرد یاب رد) رد ےتسدز لد یرردقت تسدزمد) رونقوانکاس نوعا نزو ترور

 لوایدلوا شود ههوزوک منب (تب لوصحم) ردکعد یدقار بناغدرفم یضام لعف دنکفا

 یداوامروظتم ییصاح نان اج تعاق دنلب و دق یهس یکورس لوا ینعل) ورم داب یرغط
 یدلباتراقحو تناهابوی:قب ردق كاد یعییدقارپ هغاداو یړ اة ندلا یلکوک هاو اهل وب

 هبا خوش هدد # دنب هدد یهدن لد ساب هک یهاوخ # دنکب لد دشک ی مخوش.دید نا#

 رات دارم ست هل رابع ع و طم خوش" د د سد ردا تراشا هنسهدید یدنکردکعدهدید خاتسک

 یخ مءربغ دنمکب و) یی رص لو قمل دشکیم لد) راشایااطخ ودیا نطتفص هپ وبحینوب
 ناب فرح هک ) ردکعد كسنسا نعگیطرش ءانعم بطاحم درفم عراض» لعف یهاوخ

 هیلءذ *هل جو لوعفم مدعم لدن ی سلدو) ی رص ری لو كل یهدن سکی)
 زوک ی عد) یکح هتبعو قشعدنک یلکوک مزوک خاتسک مب وب ( تیب لوصح) طرش باوج

 نعد هذ کوز وک نيس هيمر و لک وک هسک هک ك سرا د سد ) روس راتخا یہ لکوکو رروک

 رل اوا موم یی قتسا ءا لدل زدکعد هیسود هالب بووم لکوک هک همردقا هرالزوک

 # مچ دک اوت مرام هتفوک بس * مهم درفن اوتن لفاغوت دان زا # تاب * رردبا قاباتسور

 ناو یربدقتدرک ناوت لذاغ) رد هتسانعم رکد داد ارب ز ردتفاضا هلوعقم لردصموت دان
 فرح اب مه #!) ردنعض-*ینسانعم تعراضناوتت ارپ ز رد هتسانعم ردصهدرک ) رددرک لغاع
 هلب ریددت هبا تفاضارد ما هتف وکس رام هدناصارام هتفوک رس ) ردکعد لح تیحاصم

 هک )ردکعد لک درداق اوت" )یدنلقربخ ات نو (نزوترورمض رد دیکر فصو ھتفوکر مار ز
 ندمد رد لاک عل ردکعد ماکو و مالو رو هدحو ماکنع لاسبقتسا لعف مع ) ناب فرح

 سپ ) ردعقاو هلبا هیفان نون معبا هد هست وب ردکعد کد كلام هتکرح ندمگلنو زو
 جحب) مگ د كالام یکر ام شلررا هنشاب میر وا وا دا ره شلوروا هکاب راوا دا رم شازا ند هتفوکم مس
 (تیبلوصحم) ردکعد کد رد هفمالوارو ص > ین و هکمانا بارط ضا لصاح هکمانا باتو

 رک ذب نس ھنسفرب ےہ عي لکد نم تابا لفاغ ب هللا هدر ےک ندنکا یس ناناج یا

( ak / 
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 | کد کالا کا یک رام لوټه ندهْنع درد يل هاح رولیکو و رولیرو نال نالو! عاص

 E حد قب زا ا!وا كاس یلبا لواغ ندعکا یس نس اعم كلوا عارم ه»)

 شی یرذک رددک م دیش ت # شت هم رثا ا ل٣ اق هسهدابز كنس اب ج: ر ۱

 تاتو تا سواد ی IE ماتش دم دی گز دیر شش هما ۰ نزا یر دم 19

 + تک د هما نا بر یا ی یا 9 رف یمرح زا مو

 رد 1 تا هدنوب ژاید» آزاب)رد دار لو هدرارب ی ؟ كنو اما رد هاسانعء رک هدنعا رذک

 رد ,لأ» ردءةاوقرط مد تحت + هب ردکع دی 2« ر )ردشاوا هل هدر جاقر اشاس هک

 یرداههدیجر) هلوا راهشاو تاسایا د ودوا او هلرا یس دص کیدوس دام ند هلداعم)

 اوړو ابی رد هبل اب یشاحتیب مانشد) ردکعد بونجنا رواوا بار فرح هدرارب یک كنوب

 ردصء فرحان یعرح ( ردکد ید ردلاق تش ادرب ) زوس لوهعما و نهار, طعع) ردکعد

 هلص فرحان یکراب ) یدموق هذ اشا تاھا یی داوا رداق نع یدو قلا تش اذگنورف

 رد بحاصم دارم هدنوب لرد هلندي هل هایکرید نیکزید نامه ) هبا ریتم ءااع)

 قشعو AN یدلک هنیکوا ك داق هداوب رب ر e ا ر لوصحم)

 4 یعاق وا یدشریا هیغالوف كلالغوا ند راءشاو تابا ینید وفا او ندتس ءهلم اعم

 ید: ,اح هشاط نعدهروا ییضاق هکر د ردااق ساطو یدادا ت تک لوععمان و یدک وس اوری

 3 2 رب تدک ربع ی ف یدارا یناها یتیداوب e ید و اشا ندنل رح چه و

 اف عصر او سس رک مثخو ید اش با 6 یدید یدیا شد هد نیک زید هلی دننک

 شالو طخ نیید تدحو فرح ردصم فرحاب ی دع اش # شاربش شر یو رارب
 كنب رع «ابنیب) رد رللوعفم مدقم كاب هل یسکیاو ردفوطعم هب یدهاش نتفرک مشخ)

 هموکو د هدول هدعع) ردعحار هرس رع نیشو ندد نط ردءط د رت» ما لە هلل ریسک

 ردتعص هد هع ی رمش )رد ها نر یورا ( رددارم قش و نالواهدشاد اا لرد

 نغلق وط مشخو یتهاد وع كرم لوا ( تد لوص ت ) ردمج ار هرم هنن ری نشو )

 برش «دهعهدن رزوآ یسورپآ لکششرت لواو رد ضاق نا: بطاح هدنوب هلباریسروک

 و یفاضم هشر ییوربا) هلبارمسروک نیسعاح نیشاق لومو نرش لوا نهدروک

 تب عراثدا ت را هاد لوعءانو ع ویطءات بووط تفص هپ ورا یی شو هی دعع

 IE ترض دن وک ب رعدالرد # ىلا ھت هللاب ن دایعلا شعر لرحاص عبط راو« اتو زاسان

 رد دنس: هم لو هة ء ل9 بدم و ) ردک ورم لوءةمو ردو اضا هلعاو كردصم بیلا بر

 قب روک ذء یضاق ( بسیکرت لوص#)رارد ههوزوا یروق هلب رسک كنابو ی كناز بیز)

 یروق هتغاع یکتوک یتعی یب رض كب وبح رلرل وس هد رع دالب یدید هرکص ندق د ووا
 تعدب هکر شوخ * ندروخ ناهدرب توت تسدزا # تد # ردکعد رد ریش یا ردمز وا

 فاما ورک دا شود تاد هلص فطر ناه درب * نو ی
 ندکم ك كتا هللا یدک یش ۲ كع قروه 21 مش یا ندکلا ت كم( توب لو ص )رد هیمال

 دب و ت تر نکس ناه اشدابدآ تحاعس یوبواتحاقوزا هک ات ۳ 2* ردق شو

 ن ات 13 هک نامه ) یدبدیاق هرکصندنآ * 9 وجص ناهاردهک دنشاب و

 ۳ م |اص»م ف رحاب) رد او ناسحاو اطء نجاعس) قمر تره ايد ا تحاقو)

 7 رو زر REG یری E ناه اشداپ ) رد هئس انءم دز ارز لا
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 راهاشداپ ار زردبا تاالد هتء ال. ۳ » الم > هل ر ول حول هاک یس وو9 ناس حان د: ام - تلو رسد

 ےک د یک ہک و ررنسا لض 6 نیلرک هکرواوا اما لرل وس ك ك هععخ ار هاط

 روکنا * تب # هلوا هرز وا تع الم 2 اما هتسوک کلات مک ا قلخار ها ات

 دناس هدرو و روکنا * ددر 1۳ ریش 71 نک ربص ۵ هسود یزور * دو مط سر : هدروآ و

 و کر فو مط ش شرت ) رد هروغ مج هک قروق ین نعل رد هسا د هدناورت هدروآ و 7

 تادحو E u كناط م هط 5( رد هنس اعم لادا ۱7

 هلو اذیذل هک هلی اربصنوکچ وایکی ارز واوایت دل یش ۲۱ وز شاروت کهدناورت (تد لوص#)

 نیسژدند و وا مزالع رک لوح زادذح ییتدمآ زاباض د ا E نا # هسداد نعد

 e تادا كر هح رکا ۳ وک تمدخ رد مراد یک تزاجا هک د ديسوب تمدخ

 قتل دم اتنادازاب) ردکعدم کد لح رد هیمال اضق دنسم هلص فرحاپ * دنا هتفک
 0 هلع كال ادو كنيع 0 صنعت دار ینا (ردکعد دهن دن ) تدحو

 یە ) لوعفع سا ندش اب لیعت ردءقاو کم لودع هد همت EE لداع

 ائ مس اوا م ژ الم ) تفص طدار فرح 5 ) شک رامب را دنوط لعاف مسار E اب

 یر تیحاص«فرحاتزاجا) ناب فرح هک ) ها تمدخ نیءز ) ردتفاضا هلو ەم

 هرکص ندک دلی وس یی را زوس رنو مظن نک یض اف (بیکرت لوصح ) تدحو فرح اب
 لیصتو مت یدبا یرلهزالم كنآ هک ندرالد اع هتک دع رب یدلک هب اضتو مکح ددم

 هلتز احا رد راو نم زور هکر لد دابا معد هب یص اق نعي راددب وا یتمدخ نیم هل مع رط

KAتر ه رد هل * تب * رد را _ثءد ر وا هاو رد دا لر هح رکا موآ هلن وس هد :  

Eرد د-یقه هب اور ين فرح هن * تساطح نتفرک ناکرزب رب ا-طخ * تس اور نو  

 نعل رد اط> قوط اط> هرزوا رز واوا ردلکد اور کلان ت ت هدزوسر ه ( تا و

 کا * ردندروص قعوط روصخ هرزوا ر کاو ردلکد زر اج كا تاک هد ز روعتره

 ۱ د مالسعاو E e 0 مزالد یدنو | اد مات اهدا قباوس

 بص: :دوک یدرونرد علو شرفو ید رک: عم ط نا ن ھارید EEN باوص قاب ر ط E ا

 هک نا تدحو یدد هک تس افن رح یتاد ET یه O E یهاکیاب د

 یر دقت ردتفاضا هنفوصوم کتفص تفاضا هماعلا) ادنید رد هشاس عج قلاوس * یدیش

 هاو ه۰ تال هان مسا تفاضا هراکز ور) ادنبمربخ مزالم) هاب هی دوادخ و ) رد هقناس تاماءنا

 لف دن ) تص طبار فرح هک ) تدحو فرحا یمصم) هیمال هلاک دن و ) ردیتفاضا

 فارطا نم ارب ) هنات باوص قب رط ) تدحو فرحاب یعون) رارروک باغ عج عرا.طء
 كم فاك ندد درك بطاح درفم لا.عتسا ی لعف یدرکن ) ردهیمال تقاضا هعط تار

 كمالو كواو او ) هناح ماو شرف ) ردکعد نیس هیءالود یدرگن ) هنس انعم كعود هل هد

 درفم ع راصملءف هل. ص و یعق لاو یدرون) دن ۳ فرح رد ) رد هنس هد صرح هل راه ڪف

 هدیوب ءاکا ) هینایاضف,بصم) لیلعت فرح هک ) ردکعد نیسهرمش وب دو نیسهرود بطانع
 تبح اص مفرح ابیهانکب) هیشتفرح ان)ردکعد مکحعء) تدحو فرح ان و) ر دکعد هب رح

 ت لءف یادرگن ) هنمانعم قشالوب رداومقء مسا ثوام ) نیکرج عینش ) تدحو فرحاب و

 نیهذ لعف بوزاب میم هنر نون یتاعف ینادرکن) ردکعد نیس هيلا بطاح درفم لامتتسا
 ۳1 : لوصح) شهرولب ٹوام بب رغ یبیسراف نیردعباشاابن دلاباتوا» هلال یا بودیا
 ردعزالم هامز كلراهدنب یسدقشاس تامادا کان دعوا ,ک هل رس ل وا اما هک رد لود 4 یو
 ۴۷۳۳م RRR E Ea A کو

 ) ٣ن (



) ۳۷۹ ( 

 ردٌشهالوا تن ۰ ندزب بواو ۱م الم هز كتل هدزگ رع ماعرشلوا لس كنز نعي

 قدرط سا رواوا عولر ندتن اخ راد با مالعاو راهروک هک یت -رلصم رب راهدش ول یدعا )

 نیدهرمشوب د بورود شرف صرحندشو نیس هیغز < | ام ط وب هک ردلواباوص

 فرح نیس هاب ۱ وام یبصخ ؛ملوا هلا ع نش هاکر هللا زارمحارد هرم دالباضو بصمارز

 ۳ یز زوسورد هام هل دروکر دن الوا | دنیلما ید لدروا ی

 SD بآزادر راد خدح* IEG هد 1192 * یونثم * یدلبا تانک ازم

 1۷ ردهدرک E یرردقت شولو ا فذ ح۰ نوا نزو ترور ر
 ردصءفرحانو) ردک< د ضرع یدین وصزوبر د هيمال یوربآ) دما وج باس تادا یب )شا ا

 ی یار ( تس لوص ع ( رد هیعال ی ۳ یوربآ ) ردکعد قوح هلبا هیلصاءاب یسر)

 رع لنهسعک راو یساورهو ی ندنور بآ كت هک راتوط که هلواش ام ارس زول

 یسیاسب * لاسهاپ دنک شنشز مانكیهک * لاس هاب یوکیل ماناسب * ندننکاکسکا
 نیشو ) هبا تشزمان ) نایب فرح هک ) ردراهیءال لاسهاهب یوکین ) ردهساس:» قوچ
 ربع عجار 0 هدتګ لعافبناغ درفم عراذعم لعف دنک ) ردهجار هیوکین مان مع

 حد اض هدرر یک كواما ردکنیح هدفا لاعاب ) ردیاب یسنانو یکن مان لوا لوعفهو

 نيک رچر هک و کی نالوا بسک هدلب یللا رواوا مقاو قوچ ( تدب لوصح ) رد هنا

 ان چرب دود بم I را تعصاار یعاق ۴# مد :عاسر و هدر رد | میاضو لاما ی ادا

 ت يڪ

 تسياوص نيع ن ا تیفصم رد ناز را 7 1 نرفآ نا دا یافو ظةحو یر

 لرلناویداک لوبق.ییعصت كلارا قداص + یطاق ( بیک رت لوصحم ) نک و

 نيع هلاح می رظن كرززرع یدتاو ید د نب رغآ هنس او ظفحو هنرب دلو یر ن
 هيف اکفا تععسا ٭ لوزب مالل ابح ناولو * تب * نکیلو باوج ی تسمو 3
 اظل هلع كناح اح ) مفارو بصا فرحنا ) طرش فرحوا ) ادعا فرحواو * لوذع

 هب لوزب هلب دورح راج هلب اب رد رورګ هنس انعم مواالم ) رج قرحاب م الاب ) ناحما بوصثم

 عوف م الع ند ارعا هياعف هلج ردکعد ر دیک بئاعغرک دهدرف عراصم لء لوز ) قاعتم

 لعف تعما ) ردعقاو هدنماقم هیط رش هاچ قو لع ندار ءا هلربخو هل.ساناورد ناربخ

 لءد یّرمش ) لوعقم بوصتم ال اکفا ) ردعقاو وا ناوج قو ىلع ندب ارعا لعافو |

 || لوعذم بوصتم الع رک ذم ریو ن د: صفان كن E ذا رد اغرکذم درفم عراضم

 هنسانعع يج دبا تمالم رداذاع هغاایم هلرعع كە لاذو ى كارع لوذع ) عجار هكذا

 مد دف ض»د ( رداکفا تّفصبوص م ال ندارعا ۵. لوف هلجو ردّرش لعاف عوذ يه اقا

 ردیعج كالدع هنس انعم لداع هرزوا یئزو لوخد هلک كل 4.6 لادو كنبع ردعقاولودع

 بواوالئاز هلنارازاو تعالم تیحمرکا ( تد لوصح ) ردیسانم هد هلو دعزا دنج تاقتا

 قبح كن الف یە ر دبا اذا لو دءاو لوذع ینا هکن البر مدردیڈوا نوکرب هلا یدیدیک

 نادار نک تعالم * تب # مدرد,شبا ولد یدتکک بواوا لئازهلبا رازاو تم ال

 ید زلوا قمو نت اوت ) للو فرح هک # یهایس کنز زا سس ناوت هک ۳۹ یهاو>

 یه ایس ) ردکعد بوسنم هن راد كز ردلبعتس# ,درلب رعهرق هلبساءا ینز ) لکدنک#

 ا ه 4 ۱ تعالم ۶ یاررد بودا تاطخ> هاو ذع ( تد لوص )ردردصمفرحا

 تسع اکر یر رأوا كىو ییاه اهن کیو ارز ناتا رثأ اکب ۵ د3 وب یس هد اف

 .JE لاح ص هار 7 نا رد یک كم ردرک یا ١رذ ندب رعءایس كعد لا لر یان



 چک دد

 باط»

۰ ۱ ۱ 
 اچرج 8 رس در

 ست سس سس تست تک سخ تست تک تست

۲ ۳۸( 
 سس

 را EN 2 تورا وزا رردرزار 1 شک ن د تو تعلناروا

 رد د التت ص ه3 J هلاص ا 5 نداق م لو»2۰تا دا

 ہک انفرحر تگ ار ) هداف وب نااح نعد دیمال هب واو) رد هومر دص م یفاضا هلاحر دکءد

 روک ذم یا ( تک رب لودضح ) ردکعدیدلیا طعا-مو هلاو> باعد رقم یا لعف تک )

 ويلن ینا هکیدلباهلاوح هثسسجت یلاوحا تكنالعوایرا هسوک صعب ندننام!هتمو یدید یراب
 ارز یدک و دت ناناپ یوتباهت یهو كن العواو راهدالد ۳ هب یعاق بودا عالم ین لو

 هک کت هنوک ره وا برمض ورد هد سوزاروژردهدنسوزارت ار نو لاک كلەسوك هک

 تو ردهدنسهزاب روز 0 هل وا جات هغعراط هلبا وزارت تویلوا هلف< اص هکر وش هوا قرح لام

 هر ددرادنسر تسدادرپ هکناو#ر دت اک ندنترفو كلام یلصاحردک<دررولا هسرتسا مک هلره

 (بیکر لر صع )ر دترابع ن دنر دقو تعسو ندن د و سرتسد# درادن سک ملاع
 هداندماع لک د كلام هلام یتعد سریال ها ها اند کل کیا هکلو !اما رد ہک روک ذم یاح كهلوا را دلام

 ید بد هک
 لو هکر ه * تا E هننادا مه نعدرذوول یس سوک

EET ۰۱ ِحً ۰ ۰ € 2 ۰ ۹  

 هک هل. رط لاصداوفذ> هک سک ره یعلهکر ه * تسشودنینهآ یوزارترو * درواورفرس |
 یئاغرک ذم درف«یطام لءفدروا ) ردکعد هغاشآ ردهیانعهرب رسلادورفودورف ) یدلوا مسا

 روءدنهآ نينها یوزار ) ردکعد یدسانا لر یلصاح یدک ا نیشا یعل ردکعد یدرونک

 نیم د هتسانع زوما لوقو ازار ین رد هنسانع«لوقسود) ی ونو) تبسافرحاو )

 رایتخا یی یدکآ نیش ابکایدروک نوت هک هشت ر رها تا لوص) شابااطخ هدادا قح

 ندننزوهلوا لماک هجدبانزو هنوز ار ینوتلا نهب هد دسیاوزارت یلارقرومد هسک رک یدلبالیم
 هد هبت رب هدنونلا للصاحردشهروبدروآ ورفرس هتااحلوا كنا رم سد رواک هجرغارا دقم ۲

 ا> نوکر هدنساحم ناورشونا )ددیا لیماکا هلداج یرمغندناس]هک ردراو هذاح تو

 یک را هداعد عنولاصرلیدتا

 هیچ هک ردناوتل نو اص هدتیم-ید هناورتونا)رابدلوا لئاقاک وب یسعج رد هدایدد

 ا رز ردق#) مد هنزور لزوک هکدددی کک وردمصم هکر دد

 نازد هو دشرسدم ی واخ یش هل ای * رادار راو رفرمس هزوس وب اهکح عیجج ردا ءاح دلکف رلزوب

 هللا ی یکم بو یف م زاررد دهاشو سرد ںارش بش هم هی طاقرک دشربخ ار هد شش

 هنکش)لم اف هلواریکتت فرح یسابیولخر دز اجوردندحو فرح یزابیواخ و یش) مالک لصاح
 فرح هک )هلصتاداارو)رددارم م یشاوصهدنو اما)ردکعد بنات هدنفا هل وکس كااحو یعف ك اش

 ردشلوارک د هلی رط ماهبا هدنورب ) ردر هیاحر ردده شورمسردبارشو ) ادبءیضاق نا

 توت ا بش ھه a8 | دیمریخ هلجو ) هاکح فرح او ( توت هب ف معننزا ) ربدتف

 ۳ اح ( تیک لوص) فوطءم و متزاو ردعلمت مهر ته ۲ مرو زار ڭى هک و
۱ 

 یا هک ید)واریح هب یداوص هک لوا هو یدلوا راه تولخ هل اناوج هج ؟رب مالک

 زد افصو قودو جن دناب او هک A شوخرس ید ) هدن شات بارش هک نوع

 تشدا*مع1 * یدزرا ی یدلیوسانویدراب د ورس اتو مو یدعوب واا او ید ول وا ۱

 رکھ ) هک و و بشمآ * سووراک رازو: ۵د کنارش قاش At * سورخ نا دناوخ یگتفورطم ۱

 لعق دناوح یگ )فرط فرحا تفول ( 46 ۱
 ن” ) مرد وا باغ درقم لا هه تسا ق

 ورح )ند امو سا رادربخ ن ندا هزرلنداذخا ی میخ و یخام لطف 3 کج )ردک«د

 OEE اوم ناسو رخالاو رد به ترور كا دار ,۱ درف ھم فل 1

 ردن ع ندا افتکا ردکعدرتب هل رعءاب سا )6 یرعخهدرک »رسد ( ادم«قا بع ۱

9 CCC ETN 

 ی. wu یانو ن ف



 SE ید اا ۱ ااا ۱ ۳ قوح نيد س ۳5 ۱ قوح ی مسادوم كهدرطن ساس (

 ا ره و صحه ب لانعم تیلوءةهو تیلعاف ید ردا وهّهد مسا سد ا ردکعد سم با

 سولو ) ردکعد واهب یلصاح) ردارع شوغآ هدنوب ندراک) رد کد نالا زونه ) شعا
 قاشعاریز سورخوبرتواهدنتفو هناک ههک وب ( تب لوصح ) هتسانعءهعوا ردردصءمما

 هد هس صع شماعوط ندهجوفو ندءوا یریلد یء!ندسوو راک شمالا افتک ازونه

 نوچ # رادات یوسک څ ردراب را--خر * هدوب شالوا عفاو تبرپ هد ه-بفافوو هدنزوو

 رادبات ی وسک مخ ) فر ظفرحرد ) رددیمالرابراسخر * سو آ ناک وج جخ رد جاعیوک

 نددب رادرادو ( hE ملکیر دعا هدو بات ( ردیییک و فصوراداب ( ردهنا-و دمال

 تادانوج ) شعکو وب یتآوتوبت هدول نیید ردة شه ند مات هدنونات ) ردکعد ی وط

 رد هاو هیمالسونآ ۳7 <> ) یوک لق حاعو ( بوطیوآ ( هاب اع ی وک ( هسا

 لامعدسا رل ٹک ندد )رلنا-.ھر راک اہک رداصء هګ رکا یوا هلمگ یاو ناکوح )

 بیرەت رارانوا ینآ هنرب ینوبوا دیرج یرلیهارس مگررلچ بوط هلکنا هدنرزوا تآو ) رردیا
 و تا هلن وکس كلا سوتآ ( لوف كمالو دلداص ررد ناطوص بودیا

 نیلا فی دعا و هلا هج نیش ) ردد ندشو هللا هل مع نیس سونو ) وصبآ ) ردنک م

 هدا رد دنه هک و كدنه حاغاوبو رروفوا نیسرلنا لا هلق قشارز )رددنه مود

 یزو ەل یراسخر كراب ( تد لوصح ) ظفحاخ رواوا سونا یانو درارق هلذعاب نامزرب
 ردصاخ هو هد کو ناک وح ندسوخآ ردیک بوط ندنکوک لیفهدناکوب هرا ربات یوسک

 حرش نوا یرلک دلب ها حرش حا اس نکیل ردقوب قتسانم هنس دص یصاو كد روک ذم

 مچ * سوف ردرع دوران د ساب رز اد * زاهخ .ز تاسع هنتف محک منا

 لاصیاوفذح نوعا نزو ترور ردتسا هتفح ییصا تنفع ) ازاحم رد هیمال هتف

 نا قااوا ردعسا راد ) رد هتل تادا هلا راهذز )ردکعد شم ولوا هدن و یدلوا

 درفد ل ونش قت لدور ) لیلعت فرحات ) ردکعدلوا رادب بطاح د رقه ها ل إو ساب )

 LT دهم فرح هال و )ردد ندو داسو ) هلصقرح رد )ل عافر ا

 ولوار ادب یقص راهشز ردلاخ ند اغا اع EEE ید اس

 :a ذآ دصسمز )اینا | فرصهر حا اض عل مو درک هفر> نینزان ,ع مگ لبا رت وشو

 یونشدو ) هنس انعم مادامرد تیقوت فرحات * سوک و رغ كاتا یآرسردزااب % سوا
 یدعس هءج هشذآ رسم ( ردکعد نیس و سلا هک مادام بط اع در لقدم ىل لعذ

 نیسحرعع هلااداما) ردروهشم هلااذ ) رارد هنوک هعج هللاذو هللاد هټدا ارز ) ردکعد

 فطعفرح اب ) رد هیمالیفاضا E حص كلاب ) ردمولعم ند نسا هندا كنيباعم

 ا ادو دابر ه هدنو دلش زاو او ع ) ردهیءال سوکو رغ ) ردرا هه ال كاتایارسرد)

 ذاحاب انس )ردد لوا ناب لص-اه اسسوک )ر ددا مع

 ی بل * یا ی كسوک ندنسوباق كنمارمسكاناو نیس هلا

 یی رص ربغ بلزاو ) یی رص لوءةء كس | دز بل و 5

 ی ۾. تص هرزوایزولءفا هلا ) هیهال هسورخو ) ردهناس . یفاضا هع وح )

 بد هاغدر 2 عرا صم لد هل من كواوو یک كابد وہ )ادعو ردص« فرح بو ) هثسانع»

 نتنکب ) رد)عاف هد وب ون نیش ادر ) هلوا هر ازت اقا کرد زاجو ) رواوا ق واھ اب ارد اد هربخ

 رد-عذاو هکر دسر ین ) هد هنن ضعإ ) قاستم هتش ادر تحاصم فرحاب)

TNE TS TON 

 ید

 یرورهدر

 تب

 یرور هدر



 یرورسدر

 یعو

 یرورم-«یلعدی- نادر

 یرورسویعدیس نادر

CASS) 
 تست سوت

 لحاو هیانعم راتارا او هر بازا ) هال ه-ورخو ) ها تقاضا هبهدوهب هتساتعم زود
 یک سورخ مدح یی اع ی حمد یا ) ردطج سمهلوا تب .تسو ( تب لرصحم ) شعا رلکد

 رواوا یا هل رس هعوا رسافو كس ورح قعءردق ندا قوس نالوا قاصو لر

 تغارف ند تم اص نااحود یداوا حایص هل هوا سو خدرب د از یصاح ردةلیاباا و

 یراد یا و رخ هک تفکود- ۳ امام زا یک هک دو تااح نرد یطاق ۶ ردا ابا

 ET ةو ا نارکمات دنا هتفک قح هکاب دنا کرک قدوتر 7 1

 E IS یعاقدرم ارقار ی ,ES رف هکادا و اش ورق یربد بت

 ن ا و رخ ) ردکعد قا و بطاح د د رفع صا لوف رح ) ل لود لو ة١ طدارقر > رک

 1 كن ردّوو توو یا )راو كغاا راد یا ) تءةوت فرح ات )رثا ا هطخ رلدد

 را چاق شاکی رادد ند تک ورک ) ردکع د چاق بط ا د رفع رمال 5

 بارضا فرح )راو تدحو فرحاو ) ردکعد هیعو رغ قد ) للت فرح هک )
 ناب ف ر> هک ) ردهبناس هاتف NDE دار طعم ) لیلعت قرحا ) تدحو ف )ی

 رک فرح ابو تدحو فرحاو) ها بد" بآ ) تبحاصم فرح اب ) ردکعد ن ال زره )
 5 و هاك ۰ عراضء لء ا :فرحورف )

 لکدد و .هرزوا تیر ت NY دسل ر هاکم ردت و-ش هوا ردك رمذم ظ ها

 نوچ ) نرا درف ) نایفرح هک ) ردداماعد ردکعد هیاوا باعد رفد ین لهفادابع) هدب
 رد هتف شنا یلعاف ردکعد هما ید ) هیوط ع۱-غترا هنوط دریک عادتراالاب ) لاحت فر>
 هدرک هکن)تبحاصم فرحاب مدن) ان۰ یصاق ) لوعم تاداارو )مک فرحا یناع)
 ندو. یردو او ) هلصفرحرد )ر ردکعد لہ وکردردص م ن د- اب لعغ ے و جم جا

 ینا یدیاهدتلاحوب ی اف( بد ؟ ر لوصحم) ردکءد یدابارطدد E نر هک ی ا

 هد داوا ڭغاناو قاق هک یددو یدرک ی <رما یو ندنراهتساک ی ءداهد راکو سوپ هلرمسد

 ید ) راشتوط قد هکیرزوا كنس دوس ار واد ی كغاما ید اق
 ہلا وص ریدر رد-فجا زا ھه کک هتف NS EL اد وس قح هکابرل با هر

 اذ ک | لمس یضاق هیلبا هطاحا ی ااع ام ةااَع بواوا عفت هت رم هکنوج نرابهاراز ردت ءس

 0 وبدیص # : دبال ثس لس کتک نوافت هد * ار عض هدر بص رد ههب هءطو * ید دو ی دارا

 فرد>رد) یر ےہ EOE لو-۰ ك هدر هه زر سا سا ده ههل و هد

 ر کک دنالعرا هل را هک كايغو دا صمغیط) هنا نهم شعل یار د < ند فام هدر و)رد هلص

 ندندب ال ) ردكعدر رففا باغ درفع عراضء لعفدیال ) صیصخ فرحاو هلصفرحارو
 هر لا شورا ید نیلا ها 1 ینا هدیص نيسو ) تان لوصح ) هنسانءد قدرُعا فا

 13 محو كاد ا ید ردگعد اب لا ی اتش بوک هاب تل رر ها تا هکر ردیا تو' ه هر

 و هنر کم د نوسأو | 2و تااج ن نام ۱ ر. وب یر تلک

 ییرمص لو ه١ كنک یور # دیاع تد تت ودعا * راذگب زر تا یوررد یور#*

 لا« اید)وق بطا د رقه ا لر اذکب ) رد هیم ال یفاّضا هتسودو ) ییرمصرعیورر دو)

 زاد اف رفدع راضم لەو د 22 ) لوءءموه۰لتسد تشد ) دمو د ) لیل فرح ات ) هللا

 سواد کورو دکر و ۳ ناکاو هل هنر ط ماعبا ط> ( تا . لوصح ) | دّیممخو

 توادعهنکچ ییداقرا لاوع مک )لو دو بس نسو هل ها 1

 .ه کا د تاد ود ووم رد اهدافس هل اعنس یلصاح ندد حو



(۳۸۳۱ 

 اروانم تەك یام رگ ه> تدا. دش تداح یرجم نیئح وت فال درد هک داد یا تخ نآرد

 هد را نطو ضر روا E رد نا اود هک ددان مادی ر هد د اکب AE یال جزا

 هاشداب ال AES > کد 1 هنناعم ک ا رکم دان 2 لو دا هم نادنئا

 یرکذ» )دی الوت ال هنا - فرح ہک ؟) ردکءدقارا دربخردصم فر <ا, یعاک۱) لوء*۰تادا ارو

 سصعع۰ال ص۴ هج )ردتاو اادب تس ا ہد ثداح )تدح وفر >ایو 0 ال مهار داو ء٤٥ سا

 رده ال ىا ضاءرهد) ردکعدد ر و هلاک ا فطع ه هلج و ) هب الّصدین : هلاک ) رد) هد ¥

 ردگء د هلص رع هزصقر> ا ضر هدر هه ال وا ق>ح )فرا فر درد ۱۳ ع>ا هک دلو هل داش

 إلا رکم)ر دک عد نه ہک ین جدا: E د هالو "اسنم لاو OTO شود )

<a۲ لو اید ده اد دنا دا ,(ب کر لوصح ) لیاعت ق رح هک )رد هدست  >aك: هکر ار در و قارادرب  

 اح یتا ن یددهاشداب نیسرروب هردناوا ی ظشاا نیا رحر نیا عمو شه دکتک لع

 راداعم هک لعک . یر كل هد د روو مرولج نور تن الض اف هنامز ىن ندرصع یالصد

 :a قو لو لا رک داو مع عزوسو راولوا ی * ا ع ورش اص و: هود ا رودعود دو حو

 ۳57 2 ۳ ی

 2 اا درد * عدن ند ی کجا ریز هوا هراکناو ەئ. ۳

 SE ENA یسر طی یا هد ر دی رد ظوادت ) تحاصم ف و مرد د

 ل.س) ردکءد هلکل ربث و هللدح هد وب سردص«فرحاو ) رد هدبحا :عءزواب نھ یل مح مات

 ر دکعد رمستحار زکفو سان ید ردکعد ET امالا فرج ردد دنا

 اا هد فسر درک 3 )ردها هدر هلص فرح )رد هل :هدتعد)ردط" سه 4 ردصءندر)

 (تسلوصح )ردرهیاس مدرد تسد تو ) يیرمع ت ڈرو ) یی رے لوءلدر نادل د

 یلعاح ر دلا هدد یس قرا لا نان ا هو فرح قوص لا نهد تابا 43لا یروف هلدح
 ردت رد زا دانا ردلبا هن شود نس اقرا لوا ناولو بولد > تابا یتلاح لوا

 ۰ نساقرا لاو دف.> هل مس تد> وب ی! ردککدررمصوا رده3او درک هک ر درپ هدوم صعب

 لا ااو فال 2! در + تسدتر < دو یراوشد زام زرد سان هد الو( عارصء) ررصدا

 E کچ ہرمیبرمص یا TT ییا هف» صولا راو د ینا: دهم سید

 نا امر تو هاب ال ی 0 م ا را ۳ ود-قو * رب دز ا بز دوره اھو

 3 یافو SS E دهاشو هدات ا دیدار رم دحر یضاق نجارب

ZA 
 تقاب رددمآر ب : انوا ک مر تو د 7 E شد طاب ڪه لاد زاری ی یس ب اوج

 ت-زا وت ردز دره رک هللا ق رشم یتاخزا E دءار تاح اک زا تک تسدجح لا

 هللا رتفتسا تفك (اهد رغب نم س٤ا عا 5 نح دالا یلص هوذا بایت ول )هک ت د > نا م

 تد>و فرح بت ( تیحاصءفرحاب هاش داب كالم ) قو رخ“ هرا ید اکر” ین هلا ںولا و

 هد ) هن> وا یاب یهو هنح وا یاد صد ه:مال یطاق نیا ) هل صفر> ر) ر کءد هلس "ها

 قرد ند] و۰ ی ات ی د لو ۰# ماد رد د شء روط هلن اف دات ساو

 قدس ھ فال د زار )ردا درب - جد دن سو وقت روا قاس٥ یس ء با وخ) رداد یطاق و )ش* ا

n>تۇارد ) رکص ندد کد دیت -ھگال زا ربع نّعش ترم یدک هاب )رد  

 ES 0 حوتعم رده, دنوزاب ) از ۷ ی ردهمالهوترد ) لء اذ لک د ,iS یاد روب

sz )رد ا تجر ل ِه مکح )ردە: » ال تفاصاو ت.حاصم فرد ان ۳ ( ت دحام  

 ردکءد الف a لعال لر ۱۳ 2 ل. .۵:تا قا OE نانی ج

 هرد ههنا ماعاقیح ) ge24 ی دا.هاا ل٤ ( از دو رد ۳ ال عاف هیون باب | ۱

 یرو مسو ىلع دیس نادر

 یرومسو ,لعدرسنادر و

 یر ورسو



) ۳۸: ( 
 سس

 ر دەل ەتم هب عاط) اهب ارد هم نم )ییعاف عود رم ۱ ظد) سعسا) ردکعد عطنا ی ۱۱ ردو صنعها

 لءذ ف وطءم هی رقتس ۱ نو بوصنما عا هللا) هدحو لک نم عرامضم لعق رفغتسا)

 ( تک مبین هلا) ندتسیراو رجا کت اب هنر دحو ملکنمعراضم
 یدشرپا هنجو ایا ك: اق لے هعنرب ندنصاوخهاشداب هدو حایصلوا هک مدتسدا

 ح دقو شاک و د دابو شءهروتواهدنرانک ساربا دورا بوروط هدنرب ی دروک ییعیداکییعب
 هل طا یا تال ہربل داغ قاراو هدنسو هو اتال تم یعاقو یدرو ک هل وب یرانول قعد شعص

 یدیدردن لاح هکر داکا یضاقیدلدا عولطباتفا هک قلاق یدیدو یدرابوا ی یدابا راد

 یوق ه ول هک هلاد ای ديد یطاقیدد ندندناج قرش مهاشاب یدلیا عولط ندبلاجهن باتفآ
 ندر ۹ سعم هرژوا داب < زا اعا یسوہق ه وت هک ه]ء AEN فن رش تدحول ردمچا رونه

 sS دابا ید دی EE رکص ندا هک دیا عواط

 ید ندرلشیا ع وشمال عج ین مردی اع وجرو هب وت هیادخ میأشا شبا لوقعمانو ع ورش ءان
 یک م۸ * مامان لهعو م ج رفا ت × دتا هانک رب ماریچود نا# دعطق# مرهدیاتغارفورک

 تن )ردگءد رلید ردنق نهدرلی دابا ارغا باغ عج ی ضام لعف درتهگنا) رد دیةم ههانک هدانعم

 تام راک تذاع کوص كشیا هل. .هف كناف ماجرف) نل فیصوت فرحات) هنا ب ماجرفات

 ق بذ یکباوب هکر دارا دت s2 ' هلت ی داول هر 2 کا راق: ساو هوت یصاق(تب لوضح)

 عارمصم) ع ص قانو ع اغا هدمسلر 2 ن هاو زمبا م ەل نیسنبقاع یسرب رلددر دو 3 ههانک

 نا اوغاو ار اوت 3 ردروص# لٍاعع و كم »ال یلصاحردا نام . للوا عارصم ین دا

 ندش اب لاههتسا بج وتسم # ماعتاز رهب وذع یشحب رو # ےج وتسم کم یت
 طر لعق بطاح در ك ۳ عراضم لعف یشخ) نکات فرحاب) a م یعس ردلعاف

e,کارت  e,سا لج قلعم هرم هد لامعتاز )رخ زهد ادم وه  a.ںاوج  

 كسردبابا' دعوتي i 9 ر توا رح انوا ر> ا 3 کا (تیلوصح) ردطرش

 لا رها e را شذ ی رحو یک هاک بواوا اے هل نقص ق وا ر رکاو مەس دو ق ۷

 ا E TT ٭ ردکر کی ۵ ندا تبوتع بودا ماعا نارف ارفعو وفع

 ہہ
 3 اں ۳ هوار 1 ماعا ء همت کر كيف د لاھ هللا لاق دراد یدوس ی وفا ع عالطا دوخ الهرب

 ف رل وسرس ر رکف رل د تدحوءاب رکن فرحا یدوس ( بطاع د رقم ینا لعف قفا يجو یرو معدر

 ۱0 10 لخاد اا1 یدبا نوکی لکا كي ۸) ردافنالوا لخاد هطرش باوج
 لاتا ترتک نون هرکص ی دلاق نک یدنلوا فدحواوندنووندواو یداواقاو یو مس بلطم

 مه) باغ رک ذمدرفم عراضءلعف عذ ) لک داموا هلرش رطزاوجیدناوا فذ حاف ف نوجا
 ہلا فاضم لصتم رورح ربع مه یلیعاف عوف م اظل نادآ ) یلوعفم لصتم بوصن ربع

 هدقباس رک واو م اللا لتعم 2 زو<6 باغ رک ذم عج یام لعد YD ردکعد اتو ا1

 E ,لوصع) a صهرو رگ الحان لوده بوصنم اظءاسأب )ردعحار هرافک روک ذم

 رروب ادخ ب نرو E داوا ملطء کک اله یدنک هک هب وت هدالاحو یدید هاشدان

 ۲ فرخو سأبناعا نعد هسراءدروک ىزا ذع تدشهک قو رب و عفن كمروتک ناعاهراکرمش»

 ۷# دعطق ۷ كس رلبا راهتساو و هب و هک ر هک دا كدح الوا لاله ی ا هدنس ردلکد لوق

 ردص»ف رحایدزد # خاک تخادنادن کا وت هک # ندرک هو هکنا یدزد ET ھهج

 هدیکر تو هدیسرافردروهشم ظفادنک ) بطاخ درفلبقتسم نا لعف یناوتن) نابفرح ک ۱

 ( تا لو ها هان اتاق A هک رد رصد هل. رع فاک خاک )رابدید ع رفوا دا رو

 ( ندنایرغوا )



 ی نیس هیل وا راز ۳ دا ۱۳ کت رک ک كلبا هب و توو لوا دنا لعاب رغوا

 ندع ودع یصاف یک ا رو رو و که رح دع ac صاو 15 لس دعا SR تابا هر ر ند ۳۳ < EG دو لع هغاہعح 0 5

 هنوک هک * تسد ا هاتوک 0 هویمزا دل ۷# نیس ردنا هوت هک نیس رواب كة هیلو! صال

 بطا ارب e نوع او وک هوم زا ) ردیلوع2ه م دعم كوك د :لب # خاشر تسد د رادندوخ

 نيد ردد یک تتادا هدن وب وک) هلبوس هدنلب نر دوکب ودیا باسط اکا بو دبا دیرج
 هک ) ییرسصرفعوهزاو ) ییسلنات هاوک و ) یری“ لوا لوم نک تسد ) شاوس دژ

 یلعاد بناغ درقم لیفتس» قنلسعف درادب) دیک" تادا دوخ )ادم هاتوک لی فک
 هیاعف هلج و رمص ربع خاشرو ( یعرمع لو« تسد ) ردربعع عجار ههانوک هدست

 ندهویم یکیلا هک درع بطاح یا هل وسه هسعآ نالوا دنلب ( تد لوضع )اردا ور
 هاتوک ) ردمزال ه:ماو دنا هشت وب نعل هیدویم هعازوا كح ئالا ییصاح هلا ص3 , ىعهلا هاو "

 هیت ها هک نح هردشریا لا ین زاترط لا هغادیو هلاد دوخ تماق» وکار ز لک د مزال «الوادق

 نالا ومو تکی نا ددن دن تروص احد دش رهاظ هک یرکنع نيج دوحوانار * هلوا مزال

 یرورس در

 دیسر تالع تسفاب نع” لاب ناطاس تم دخ - ردارع تفک دننخوآ یورد ت»بوءع

 هلیس هن رقار ص اخر تفص طاار فرح هک ) ت دحو فرحا یر کنم * ت هک تساح نآ

 نالکوم)ردکع د لک دروصتمو ظوحم یربخد دن تروص )ردادتبمو ردهدنردقتوت صالخ
 یرورسدر | +یخافرب یو) هصفرحرد ) شانوس دنازنوط,عا ند دالج ینالکوء ) هیمال تیوغع
 نتوط یهاشداب یناعافو نازا توآ هنر دت وآ )ردکعد رایدشیاب د تخوا ) ردعحار
 ی تاس ( بکر لوصح ) ردکعد مب اه ) ینحاق تفک ) شعاراو یس ھل طم بیرغ

 یا زا  تروص كك الغ یداوا ر 2 اطاعت هک هلل دوحو كشدا ع ورشم هاترب نیل و

 راد 2 یعل یرلذکوم و ید وس یزوسوب ۵ 2 دو و ا ي

 E 1 ترم E د ل هد * ید د یضاق ردن لوا ا

 قاعتع هرادم و تم قدس تیح اصء فرحا * 1 ت ادزا رک را

 شلتوس ش 1 نیید ردصم فرحرکت فرحابو تدحو فرحاو ) ها لالم نیتسآ )
 یرورسدر رد-ا انک ندطارعا نیسرکلس بطاخم دروم عراضم لعف یاشفا ) تفص طدار فرح رک )

 ندندیراد بطاح درم یهنلعفرادم ) یک مرغ نیتسآابو یت رم لو كرادمعبط)

 یح رہ ت سدو یح مربع لوعفم كمرا دی تئمادزا ) ناب فرح هک ) ردکعد هغوط
 هک ینه نیس رک لس هعرزوا مب هک هلیبس یتبتعآ لالماو هلریس نینمالالمر ( تلوصحم )
 مک 1۱ ندککنا ین م ان وط ا نداد کا ا هغوط عطنیسردیا ضارعا نفخ

 نآدب* تر اد ٭ اره هک نک نزا تسا اس ضال رک

 رکا ( تإ لوص# ) ردصم فرحا یراو دیما ) تفص طدار فرح هک ) هلص فرحار

 نالوا هدنب نعد هکن ده اک و هسا لکد ن . Ke 6 روف نعد هدا لا صالخ

 کک ما هک او حر ۲ نعد رادار او یال.ادب ءاراو كس ۳ رک لو ۱ هسا لک دز اج ضال ندهانک

 أ ت 2 A2 2 ناو ید رر زوآ عادب =a ةرطل نا تفک تل # ملا عطف ییاحر ندا مراو

 نم تنوع كنچزا تغالبو لسطفزو ا هک عجل ت-1هع لا . کیلو

 ناهح ا رب ی تک درک ح تربع نا ارگیدات مزادنا ب سد هعلدزا ۱ راک یی تک داھر 5

 زا مرک را ا شا هو ماداش اتم هدرورپ وز ۶



 یرورسدز

 رد هل كغاق نر یا
 ما طال

 ی دد

( KT ) 
 پي.

 و کار ناتو تش ذکر دوا یاطخ رسا و فو دمآ هدنخ نفس
JES EEهتکنو ) ردکید تیک علح ییا علدو ( لوا لو ء٥ ك دروآ هدطأ  

 هم رغ یەنکنو دما د یب ءه.ط) ) رد هتسا برف یسانات بیرغو ) لوا لو. كتفك

 فرحاب) رده ءال تفاضا هنمو) هیئاس توقع كنح) نیکسیدلدا هظح>الم ه ندیا فا طم

 تناوافشآ یک ینو داوا فقع ندششن نیش ) ردطفل فف ندب بشو ) هلص

 فطع کو اغا بیت هل شب رط هجوا نمو عات هکر واوا هاکردظفل ل٥ ہد را: سناو
 تل *"هدرورب) یک یرلکدید نرد نرو و نسلنسح هدب رع زرد بانو بش بودا

 تفاضا هباطخ ) رد هتسانعم تهح و ادوسرس رداوعتم ما هد رور ) ردرا هیم ال عادناخنا

 تادا نونوفلاو ) ارد هکفسا ناد كن هسوکرب ردلعاف سا نا حال تم ) ردهول

 e ا ی هنیطاو یدید هاش داب ( بیکرت لوصح )ردعج
 مب وتعب تغ البو لطف نوکحو نس هک لل فالخ و رداقع لاح نکیلو لدلبوس

 مان ا۵ق دنخ هعاشا ندهعلو یتسدکهروروک دا للصم هر :اصالخ ییعدهرّروق ندنسدعب

 كن Ce سد لا یزو- وی طاق هلا ترمعرلب ری مک ات ین رل هبوط

 هه شدا مالا ترعن مکا نسر ندشس شماغ نب کلا یهاکو مس هدرورپ ته

 n, EE E ویدلوک ی یدلکهدنخ ندزوسوب

 هنعط * دنشلوح بيع لاج هه # تب #* یدد ONL دا یرراشا هتک اله كنو

 2 :تالوحو لد 2ا هناوءفم كا امسا ق -5ا صا هع یالاج # دین نم ا رکید بیعرب

 ۵ اوهفءلردصنارگیدبیع )یک هقوتعم و هضرعردلعت تعالعیعسرءاه هنعط ) رد ه-مم ال

 یدنک کمی ج ( تب لوصح ) ردکعد كامروا ردء طا عج یه لەدد نه ) رد تفاصا

 ا ۵ ويع كرلب رغ یدعا ردراو تویع وارد ه- ھا هددر گر د رب ره ییعد زی E ع

 O TTT دوور او زا كاب ین اوج * هموظنم تیاکح * تابا
 هدورثاب ) ۳/۹ E رظد كاب رد, هک ر فصو زا اا ) تد>حوفر >ا یاوح

 هلص فرحاب ) تفص طبار فرح E قسم ا دزو كابر دیکر او

 رد ) تد> و فرحاو ) یزو لزوکر دی "1 فصو یور هک اب )رد هنحاءعم لا" ۳۹ ا(

 زابلاب رر (تدس لوصح) ردهنسانعم نهر هلک كلارو هل رمسک تم فاکورک ) و

 ا راتفر 1 ی یدبا نوه ا ا اص ن٣! ىو ناوحورد اب و

 اردو هنا عم تشک هلل را دعخ کارو كند رس یک را زار هر ور ۲ رلّصع» ) یدا

 ردس ا قالوا لالعاواو هدرب هبوب هدیرع نکیل یدتوط هنبرق هکوب ینتر ا٥
 سون یی ایا رار د ؛ثاد قوغوژورک هدرلتفا یسرافولکد دوج وء«دنرلتغا رو 1

 هک و ق۶ الوا دوجوء هد ۶-۸ یراذو ین رع لاح لک ىلع لوا سک توک ش

 E O FT DT 6 * ےطظعا یابردرد هک مدناوح نیذح < * رک قاوا 7۷

 ۱ هکر یمددناب بواد روحوص ها ہک فاک با درک) ناس

 راردش ود دنداتف) اف تدحوفر>ابورار درودرد هک رع هلراقوخقلوالالم

 رل د- سود هاد رک ر هدبظعا یاب ردک مدوق و وا هلو هدر هاکح ( تب لوص ) 4 مها )

 حالم و>* یدع اوا ناب E ج۶ل) ش k+ :الاچا هدشب ا “ترض ) 4 4ل- یسکیا

 هتس د هد انعم نیش شدمآ ) یک تن ۳ درع تلاح ن اردک ادا.م * دیک تنم نما

 2 (E a تم ایم .واداب 2 ليلو فرح ) هدنرب ده ش حدس د) رد دهم



(FAY) 

 یداک حالم هکنوح (تد لو صع )رد رجع عج ار هناوج هد یلعانبن اغ درفم عرا ضم ل عف

 *ر ولو حودنایهزا تفل ی * وا دهلوا هدتااح لوا ک هیلوا هنوط نیلا كناوج قشاعات

 روڈ ) هل-نطب ءا رد هیمال حوم نايم ) هیاکح تادا یم ٭ رک نم راب تعدو راذگا رھ
 فطع هحوهرلرطءل) رولکهد هثسانعم شاوشا )رد هنسانعم تاج هل دو کس كناش و یک اات

 بطاخم درفع مالمف رك ) ردرهیمال نمرات تسد) هلبا كرت یتعیوق راذکب) رلبدت وط یرمسغت

 یدرلپ وسندنس هترو برد با یتهبریو تو جوم هح العناوج) (تد لوصحم) ردکء د توط
 ناهج نتنک ن رد * عالغوب مس رلغو نب هلا صالخ یا یعب) توط نیا كعرابو وقي
 سد )یخ تفشآربو) ادم ناهج*تفکیم و دادیم ناجهک شدن دینش* تفْشآر یورب

 هنرزوا ناهج هدکانوس یزوسوب (تب لوصح) ناب فرح هک )ردهحار هدو چ هه ناو نیش

 یدرر و ناج هکرلب دتسبا یار هسک نالوا نیس اکا یدلوا شروم شرق یتعپ ناشیرپ

 یهر د هک# شوم لاطب نازاقشع تیمح * ردو ٥ كتيب نلک یدایوس یدراب وسو
 سونم) لاخ ندفع درد نعل ردکعد راک لاطد) هیعال قسع تیدح# شوءارف یرابدذک

 یگس)تفص طدارفرح هک ) هتسانعم كلکیدو كعشلا نددشو: )رد بطاح دردم یه ل٥ذ

 ردکعد هکوا رد ردص+مما شومارف)هنسانعقلتسود رد هلل وب هدیعاب یراب)ردصم فرحان
 هما شوءارف ین سودو ارا دلاح تدش هک هاکد ندلاطب لوا نس هصق قع( تدلوصحم)

 یناک دز )ر دقا شعدا یه ندنارا* ینادیات وب .داتفاراکز*یناکدز ناراب دندرک نینج *,دولوا

 شنود شوا هتشابیمی) ردکعد لاو>ابرح هدنتفاراک) ردکعد كلررد رد ردص«فرحا
 ریدتف هه تابا یسینات عارصمو) ردرظان هیهقباس تابا یلوا عارمصم كن وب ردکعد

 لاو>ا یتعب ندنشود شيا هنخابسب یکلرید نارابرلیدلبا یک ناوج روکذم (تبیلوصحم)
 ۹9 وب نوح اكناردب در مجشت رضح ندلاوح برج دا سه تشیآندیابا هر یراکزوز

 | ردناب فرح هک *یزان دادبرد هک دناد نانچ# یز ابقشسع مسرو هار ید هک * نیست
 قشاع هدنول زافشعر) رد هدسانعد نوناتو ندأاع هدول مسر) ادم یدعس) ییا عارم صم

 نا فرح هک ) رداد رخ یا عارمص») ردکعد قاق-ثاع ردصء فقرداو) رد هئس 9

 هدنامزیدنک هکر دون یهحو كلا صیصهدادغب)ردداع لد یی رعردکعد فرعیزات

 ردهله> كولبرپ هره ی هدندنسکیا .دنامزو اما یدژرلیوس یک یلید مو برع داد

 داد لها نع! ید فرع هددادغدهک رولس نیلا ی۶“ رو هار قلاع یدعع(تبب لوصحم)

 كنما؛عارمصم رواہ وبا نیاجا ییّعرط قاز ابشع یدعس ) یک یرلک دلی وہا یب رع ناسا
 یک یيدابیکو دیاراو برعهد داد غب زمس هه بشین رول ی رعهددا دغ هک روا نیلجم | نیسان م

 یراد هک یارالد ٭ شاراب ھاسا میش هریک نیید رولی نیلجا ید ییهارو مسر كذا زابهْع

 مارالد) ردلمهع ه یزاجو هب قیعح تسو #دش ورد اع همهزا مچ رکد# دنب ورد لد

 طبارفرح هک) تدحو فرح ابو) قاوا تح ار تعب ثمناید ندن دیمارآ ر دریک رت فصو
 لدن لد )رد بعت ندعل راو ردکعد نیس راتوط ردیاوعفم مدنم كن راد مارالد) تةص
 رد ب طاع درء صا لعد دن )ردء> ار همارالد یرعوا) یک ر مصرع ردو یح رص لوعم

 رغ لاعهمھزاو) ىح رص لوح لدنورف منج) ردکعد یخدرک د) ردکعد هلغب ندندیدن)
 هللا قیلعت اک ا نەر هل اکا یکلکوکر او هک كدارالدر (تب لو ص۶ ) ردکعد موب دن 3رف ی مص

 رد یار الد رها-ظ رکا هلبا تافنلا هب یرمغ ندنا یی! مو ندا میجج یر وو
 یاع«نیبد هلءب هغاشا یکم دحج ندلاع یلکود و رک نس ام كيا عارصم) ,رطاب رکاو

 ی در



) ۳۸۸ ( 

E 3ندرمفد * یشو رفد نزا قشع ثد دح # یتش هدنز نونجو یی ر | # اک  

 رکا ) تاب لوص# ) رد 2 اکح فرح یراب یش ولو ) ینک ر) زدن ال باک

 یدرارازا اوب یس هصق قشع ید ر هساوا عاص رعد ) ید الوآ هدنز نوح هلبا یا

 م باب ردیاب قشع هکر دنبسا ها یجشب یز وو لّعش مو ) یس رب ره یعل

 مدرک ی یی قشعد عم اجرد نا RN E اطا # تد اک> * یریو فعطرد ۱

 8 دناد یراف ن نایز هک تسه ی نکا نابمرد تفکحو دمآرد ردزا یناوح هاکا

 tT نازبو تسعزب ۳ ۳۵2 یو تا ته ی هد

 نوچ لات ۰ قلصو هک دشاب ین یابد ىوش ےک رمدق مر کر رکا ددز ؟ یغام مو هفعو دب وک ی

 ا ا نادنعاد هغاط ) تیحاصم قرحاب * EE نیا مدیسرارف نا

 تدحو فرحا وری کنن فرحا حم ) شایوساطخ نیید ردت د>و فرح سهره
 یسرافنابز)تمحاصم فرحاب) هیمالعزت تااحر) ردکعد یلشاب یللازوب هلاسهاعیو دص)

 e اوا 33 1 یک ) هیءالام موهفم ( لاحقرح واو ( رج J هئا ی در

 رد E ملا یوش هر مد ) تبح اصم فرحا مر کی ) ھت اعم دوش یع

 هل وکسكنازو ع كيد نح 0 رد اک ندکعروب قاب ردکعد كسررڪ ا

 رد.ط ۶ درم عراضم لحءفیاب )رد هتساتعم باو هد رر یک كواما ردکع دا رکو ترج

 ردکعد هکر دوج ره نعد هک الو ا هک دشاب ( رلیدلبااطخرلدبد ندنتفاب هتساسنعم قاو

 ارف ) ردکعد ھند دص هلص ف رحاب شل ا )رک فرحانو ت دحو فرحا قبصو (

 قیب یکیاوب تفکیم نا ) ردکید مدشريا هدحو ملک یضام لدعف مدیسر ) دیک تفرح
 یی ید هدف د عاج م دیا ربا ثح هل.س دهن اط دئعهل اد ,i لوصح ( یدروقوا

 یابد رد راو و کارا ارس یدیدویدرمک یرحا ندو ناوجر هاک ات هد هيما

 یدید ناوج ردربخ مدد نر راب دید روا وب هتشدا نع رل ایا تراشا اکب کید خش رولبب

 هل هر 19 رکازنهالکازب هک ویااحراب دوس ھر داد ees تااحر رپ هک شان یللازو

 اداسم هیلبا تیصورب هک ردوج مع نیس رولوب باو كسررک هتجز عب تسرواوا هجر مدق
 درج یمد# همت فیفا سس باو مدشرٍا هنجوا ی اب یعل هند دصو هکنوچ هلوا نود

 ردکعد دن دن < ) تدحوفرحاب )نت مد # سهتءار تەر ۴ 1 اهدرد # ماکب مرآرب مک

 ردکعد افت زار داح يد مفکی رردشت E رخ اتو عدس نوا نزر ترور

 ماا هدول هلس رع فاک ماک ۹ هلم 6او دماک تیحاصم فرحاو ص فرحاب م 5:(

 فرح فلا ) ردتغا هع و هرمسك هدااداغرد) لمأتف هدنند عامد هلر ادا مع ردروک ذم هل رط

 هار) ردکع دیدات وط دکسا :«. لوعفلل ىئ بن 5 ره یصام لء تفر ۹۹ ) 44فرح دادن

 لاح ەم ءادوخابمرا بنی مروتک هد رم سفن حق هکدید(تی لوصم) هال رفت

 یلصاح یدلاق لاک a > ىدلتوطلوب سھ کفی حو علرد مررو در £ بوباشس نامز جاقرب

 نيد مروتکیراقوپ هله داره سفت جاقر هکم دتا نسا :ءمكالوا مس 1 ۳

 مد دخل صعب# سیدنتفکو عدروخ دن > یبد# NEES شهروتکولاییا

 کردن لرد رک افح( تدلوص#) ردر دا رع ناولاناوخ) ردعاو مو

 یلصاخ رایدد كدب ربو لدحاو لدی سفن هنر هدرع م عاولا ن جعل هدنس هرفس یم

 یانم* شعرا نکیدیب هک نیرد رده AE هرس هدنوب نا اوح ) را دایا اه

 يه در

 * جک E TROT IE ۳ تا فک ی رع ناما دی و حس نا يدر

 ( هج )



) ۳۸۹ ۱ 
a a a e RNR 

 سانعم كتس یکىاوب حس لزوسوب (بیکرلوصم) و هچح تا نردهنو ج

 هصعو فسأت هیاد تاحو نر نوژوا كنارلب دابا بجا مدلی وس هک رع هن مود ماش

 ره -
 یک

 نیساه شع روک یراکنا ماه هتسا هدا 3 ینادد دانکیمردب شااهدزا + یسکب دسر

 عن .TT TENT مهيد هن یدید هدتلاحول نیس دما مدید هنکیدی

 تفص طبار فرح هک ) تد حو فرح ابو هلص فرح اب یسکب ) نایب فرح هک ) ردکعد
 دک )ردکعد هرشاطردب ) كرک نوا نکاس نوا نزو تر ورضنون شناهد )
 ندقهراتیح را ردبا هرمغط نهب ردکعد را رد ارواوا هنسانعم تنونیک قصنقوا موعصم فاک

 ردتانک ندقهراقیح لاح لک ییعردکعدر ررا وق قوا حوتفم فاک اما رولوا تراسع
 لوشروشب ربا لاو تدش ه هک نیسب» شروک ( تب لوصح ) تدحو فرح اب ینادند )

 یس در یم هزه هد دل )رکج لاردق هن دراج یشلدر, ندد را هراهرح نش ددر ندنناهدرک هب هسک

 لا هج هک نکس اق * ش٤ا لک د کان داسو "ءنیهو ندیاطخ ءا نییدردوما باطخ

 لوارولوا «یلاح هک با سابق (تیب لوصح) ریکت فرحاب یناج ) یک ق باس هن نیشو یتا
 یعشدر یتسانعم كلوا عارمصمهدیکه ةیجندنن د ور ىهي هدیک هقیج یناجن دز نعدوجوک هدتعاس
 مەك * یک شک راوزاج چاقر هدناسا هدنتف ید هدیک هرمغط ناجرب ن د دودو رعكناهک

 جازم هک دنا هسنفک ناوو ساف هک نادرکمیلوتسم (تعیطرار مهوو نکرد ل ءخزال مرو صد

 رکادنکن لالهرب تک تلالد دوب لاه هحرکا ضرمو داٌنارا داععادوب جفت هحرا

 a اودع لر دص ٠ لرمروصا * تاه ھ تقفک یوش هک دنک هلاعمات منیاوخار یبط یامرف

 درفح یه لمف نادرکم ) ردلعاف مسا ندخ اپ لاعفتسا ردکعد بااغ یل وتسم ردتفاضا

 كمالو كلاف فوسایف ) لیلهتفرع هک )ر د هیدءت تادا نونو فلا ) ردکعد هللا بطاح
 ارو)ردتفاطا هنلوعفم ردصم اشداتعا ) لرقو لوقء طبار هک) رد هنسانعع میکح هل ردد
 تاه,ه)لیاعت فرحات ) لوعقء تادا ارو) تدحو فرحا یسط) ج روق لااه) هلص تادا

 یفوخو مهووهلا جارحا ندکلاخ ینیروصتمولوا هکم د د هرب (بیکر ت لوص#)رد لاح عر

 | هكا داععا هاف رواوا یوقو مقتسه هح را جارهرد راش ٤د اک ارز هانا بلاع هکتعرط

 اکس كسررو رک انا تاالدایلک هکالسهاما رواوا فوختو لئاه هحرکا ضرعو لکد قبال
 ی! ید د تاه يه نيس هلغاص خەڊ نیمالواوبا هک هربا اعم اک ےک ا هدا توعد بطر

 هحاو>ح + تساارو تسد یاب زا هاح * تسااولا شه د رد هجاوخ چ یو٥ * ردا وب |

 هدنو دنب )ردداره یلوداعلطم هدنوب ردلعتس» هدلود بابرانالوا بجاو یعط*"و هدارزو
 هللا هزه رسک ن اوبا رد فاضا هنلوععم كلر دصم ناواشقن ) هنسانموزراو سوهو دیق

 ی در فأ هکرد هنسانعم لټ هلرعق كب رع یاب تسب یاب) روقوا هلاءمه حف جاما رد رعردقادراج
 (تد لوصحم)ر هکعد بارخ نار و ) شا اتفا نوا زوج هدین لوا هلیم اب ارب د ساسا هجم رع
 نیس هد .1لرادن بسط نوا مر نسیب ر دبا رخ ندع هناخ نکیار دهدندق یٌدقن لرمصق هجاوخ

 هداتوو اد فر نوج # ف٫رط بدطدز ےھر تسد ٭ ردفرمذم هاف دوج و ءان نک <

 یفاضا ەق رظو)ىٰلعاف بطور یگرسهرغ مھر و ) ىح رد لوععء كدز تسد * فرح

 یرخ) هاسانع*شعماورد ههشع تفص هلل رسک كلل 8ء ارو یک كە 2 ءاخ فرخ )رد هيا

 (تس لوصحم) لوا لو صع ەد فدر> و )رد دیق اکا هلاواوهدانفاو ىيا لو هةم ل دن )

 | هکنوح نلوارشابم هج العاما هلرقرط ناتو فحاترروا هنر رپ نیلا بط نالوافیرظ

 ( س ) )1۶

 ےس
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 هک روابارب زهر E ولا لع قرش ءو بد 5 هعزب تااح نع هروک شع“ و دو شاتو یعد رم فد رخ

 د صر دل ام یمگ ساد: نزربب * دای ع زار ی در مر ۴ رووا عبا ط یی - بولو ار د حال

 تداکحدیا دیم) ردکعد عزت یر دردم قاط مر عزز ) ینکرا هجوقررد هدنر درب درم

 هرد یریدقت نزءرب) 9 نم هرگب هرلرح دن را یسبحا ناح ار زردکعد ید رکدا هنسانعم یصام لاح

 هرکصت دق دلوا نژرب

 هناوب یکن ت ال اعحاوشسا

 رد هنا رعاش ق اا

 عب طال ۱

 یرف هج وةر هدویدنلوا لر تدحو ءا نوڪ داوا ماقهنرق رڌو نوعا نزو ترورسط ردز

 رولک ندرابد دنه ادم )گرا قاوا یرفرب ندنتا ةلعتمو یشادنرفرفو یسهحوز ردکعد

 عادص عفدبوداطاخ هل الک یاو رارد انوا هل رودایوهدنمرک دینآرد> اغایوقو سوخرب

 تیاکحدلام یمه )ر دعجار هرب رم نیش ) هرافاا و هرالا نوحماترارح مفدوررروس هخانوا

 عزند رب زب (تدلوصح) رد هنسانعم كعروس هدنو اماردکعد قموا هدتفار د.طام لاح

 تع عن * جازم لا دتعادش طخ نوچ * یدرتروسلدنصاکا نزهربیرو یدراکبا ندنسحآ
 اماردکعد شود هدنناردلوعفم مساندنٍپ لیعفت طبخ)لیلعت فرح نوچ * جالع هت دنکرا
 هدنک هدانههرد,ه ف ر> هل )رد: تفاضا هالعاف لردصم جازم لا دعا )رد هتسانعم لت هدنوب

 هلن وکس كداهو یعص هض کلئار ارید هد دیقر)ار د هکمروفوا بوب وقوا هنر هدردرپ تع رع )ديم

 ءادّیمتع رعفوطعم هع : نرع))ردیر دص میچ: اكساب عاف« جالع) ید نوفا هکر فو

 جازم لا دعا هکنوج (تیب لو صع )رد دنکنرث تع نعیریدهت لو اربخ هل رب>ینانوینائربا و لوا
 یر *تیاکح * جالع هنوردنارث انن ودا هناکا یدشود ندلادنعا جارمیع» یداوا لتع

 هتس ورد لدوهدندوهتتسشسد وا ابتولخ و هتسارا لکب هرڅو مدو هتس اوخیرمخ د هک دنک تیاکح

 ییش هلجنازادر ذ تسد او مود ETT فک اهفیطاواهاذب و فک فک ارد یاهش

 مرک هدد n 2 :ید داتا یر: تک هکر ادتاود مشچودوب ر زا تدتات هه د ی فک

 قفتمدرآ یاج تدوم طزرشو دنادب تب قح هد وهژادب و كن و هدی ها ور درسو

 هلبصف كاتو هلیوکس كن هچم ء اضو یع كلاد مخ د * نابز نی ریشو عبط شوخ ناب رهمو
 هدحو ملکنم یام یند ل عف مع رم و ) هناب زا رد یاهرش) تدحو فرح اب و)ل رده

 هدارعا یئنک) ی طا )ردءج تادااهو)ردکعدهغ طا هل در تماکح فر>او

 هکر دزباح دو )رد دیقم هراب هدانمانو ) هبا داب تخم ) لیلءت فرح ات )رد بک یم 5

 راد تاود ےشج) هلوا اكعد یدا هاب ویدلوا كران هلوا هتامز ED هلو! ل ەد

 لرد صمرب تب ) هلص فرح 9 للو فرحاو) ناب فرح هک ) قوطعم هبهرقذروآ ذم

 ناهجرد.دیلر فصو هدد ناهج ) تدحو فرح او ) ردتفاضا هنلعاف اب و هل و عقد

 ەد ) ردرا ریسه فطعنایرهمو ) ردلعان مسا ندا لاعفا قةشم )ردکعد شمروک

 حاکن ز EE مدلید ر ةر هکر دبا تاک حرر CES رت لو صح ) یی هو هنساعم ی را

 مهر وکو مدروتوا هاک.ا هد واخو مدلبا او ا هلا لک ی هاخ ل د 2

 ر هک ن نو ژوا رولوا ردسءن دو ررب هک هدنوب مدر و لکو ک اکا ین مدلفداکا یم کوک

 ا کو ها شحوت نع غ تفاوت کو درلب د وس را هاو را هلذپ و مد نعول وا

 یک هک ردوب یار ندع بج فار کار ااا هل صاح) هیلیا لوق تسلا و» و

 ۱ هک یداوارادعاب و یدیارادب كلود مثچویدلوا كراباب و یدناكرابدنلب تک هک مدرب وس

 ۳ شعاط نغوصو نسسا كر اکزور و 2 کن انوسو شل لد شود هلت ,یک لرم رب

 یلتج مو ر رونک هن رب قدوءو تبقص طرشو رواب بعص قح شعانص راشیا زمارپ و وباو
 | مرازا+ م رازاجرو * مرآ تسد تاد ماو * یوم * ناب ز ن مشو عط سوخ یل حو

 RA E a هان

 ) فرحات (
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 | ملکت ع را ا ڪم لعد مرآ ( لص فرا ( تسد ) ردکعد مدداق او ) توت 1

 رع و) بطاع دروم ع ع راضم ل اف ء دار ازای )رد _هفح ند رک اورو ( مرروتک هدحو

 هک لالخ هزو رک تقوا ۳ وفم ب ES رعک ید ( ر ءا یوم لصت» توصم

 هلهزال هدحو ملکم لیقتس ۳ لعف مرازاب) رد دهیم هدنوب ردکعد تره ا ی رکاو

 هل سسک كلون راد مرازابن ) ردکعد کا یسا و) ا یتعب ردک رشم هدنیب ی دعتع

 ۱ (تب لوصحم) راذمالبا اعم نودا فدرم تب هنسانعم مرزونک تجاح نع مرروتک زای

 یزورسو ىلع دن نادر | یککوک یکساکوک یلکد 4 ندلا ىلصاح مرولآ هلا ینهب) مررونک هلا یک-اکوک مرداق هک مادام

 رو رو * مگ | ساو مع جا هدکس ردیصا ییاضرف عهدلاب و ) مردنا تباعر

 N ر دفو طم هب هرطرش روک ذم هيطرشوب * تشرور یادف ن رش ناج * تشروخ دوب رکش

 ۰ C772 || ردزدصم منا هدنفشروخ) راڈایارکذ فااخ هلو: ران دیا رکذرک هنری رو هدنوبسب)
 دال وه« لردصء تشرورپ یادف) ھا نرش ناج)رددارم ماعط هدنولاما هتسانعم شاب

 رک او (تس لوصح) ردم اط دا س هنسانعء شالس ردردصء ما سرور, ) رد تقاضا

 نوسلوا ادُق هک رادع یرکس كم ن رش ناج كماعط هسرواوا رکشیب ؟ یطوط اضرذ

 یدعآ ر 9۹ ۵ سف هل 8€ نس یلص اح) عهدا ادو هک رلم اعط ۳ كنس یتاحا و)

 دز ینار دا رهودزپ یاوه مدر ره هک یاپ كبسو ربترمس یار هریخو بهم یناوج تسدب

 تدحو فرحا یتاوج) ردندتلود هک هرمخد ار ٭ دریک یراب زوررهودبسخ ییاح بشرهو

 نو زو فیعطردیکرت فصویار هرخ) ردکعد ریکتم ردلعاف مسا ندناب لاعفا بجم)

 هداب كبع ) یلباقع یلغایرغآ هنساذعم نی رد ییکرت فصو ترس ) هیفس نع لرکف

 درفم ع راصع لءهدزب تدحو فرحا یاوه) هنسانععرک واراد نع ییغ ن رد ی کرت فصو

 تدحوفر> ایی ار)ردکعدررمشب راشابااطخ رانی دند ب ندند زب هلیعف كم ءاب باغ
 كراخ دبسخ) تدحو فرحان اج ردکءدرروا ندندنزر دا دفع عراضم لف دنز)

 : تد-حو فرحا یراب) ندندیبسخ ردکعد رو واو رونا بت اغدرفم ع راضم لعف هلص

 یو یرو “در | ق ةو دف ل دلو االتبمعو) لد راتفرک هللا ناوج ریکتمرب هکر بدهرمق (بیکرت لوصحم)

 رهو هاب هدر, رد ر ھو دنللوق کفر تعاس رهو هرهشب سوهواوهرب سفنره هکز اکوارلب و

 * دا دناری کید لکرپ مدرههک * مچ نالبلبزا رادم یرادافو#تیب * لوط راکنرب نوک
 ردکعد هعوط بطاس درفع یا لعق رادم) ردصء فرحاو) رد ی کر فصو رادافو

 نالو زاو)یسین#یرادافوو)رد لوا ىڭ رىە لو لرادمےش 2-) ردتلعت هرادم نالل زار

 هک ردکءد هءوط ید ءا قارادافو نعد ) ردرادم یرادافو ا < یک صرغ

 لو هر رم اه تک كَ س دنارمس) رد ۵ ساتعم یرخر کد) تدحوقرحایلک) لیلعت فرح

 حب هک وط ديما قاراداو ندراللب) (تدلوصح) ردکءد ررارپا باغ عج ع راضم

 رد وا یرارا ر3 هدررب ی راراربا هرزوآ لک یریغرپ تعاسرهو سفن رهارب زر افو ندرلنا
 دننک ناک دنزبداو لء: نا ر دفن اط ام ا# یک یکیدلب | رک داقناسرد هل ډ یاوحا هدکر لناوح ۱

 تر ام ناربب هفناط# یناوج لمج یاض ةمرب ۱

 eS) رلوص) رد ۵-ا اہ تفاضاو ردص«فرحا یا هالعاق كا” ردصم

 یان اوحو ا-م>رردا تالرد هل داو لهع نارب 4 هعناتطاما دلی :ا نا یلاوحا درلااوج

 یوح ی فطء هله> یناو> مد دخت ضد لک د هرزوا یهاضتعم

 راشو یوج تدحو فرحا یرنسهب * راک زور نک  یدوخ نوجاب هک # راهش تصرفو
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 یرورسو یلعدیس یا دز
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 یدوخ ) هیبشت تادا نوچ ) تبحاصمفر> اب ) لیلعت فرح هک )ردرلبطاخم درفم مما لعد
 راکزورو یحرمصلوا لوعفم كن یک ۳9 رد هسا ن۰ عیاض هلی كم گ فأک ک )باطخ ربات

 ررو بو دیاتهص) هل رط ماع باطخ (تب لوصح )یصرسصرغ ید وخ نوح ابو) یسبناث

 لپ تم واوارب عب یاص تصرف یغلوب بوبارایناولوب بوب اراهسوکر برا ندکد نک
 یاندک دنکی یصاح ) نیسردا عیاط یکماناوتاقواو لاو> این یراکزوز هلک كل د:ک ارز

 لاوحا عیضت تبحاصم هلبک لدنکاریز ) ل | تونعیتبحاصم هلکناو هللا تب هلا هتک ب

 دیقرد شاد هک مدر, ناکو مندی ط# نرب نادن>تفک * ردهدنافالب رعفالتاوماناوتاقواو

 یوزار "رد ند فک دک نکس ن دنج تفک و دروآرب دردرپ لدزادرسیسغن ءاکان دش نم دیصو ودم

 هیدنثنواهد ردیربترک ااراوج نزهک ما د د نش شاو "هلبق زا هک درادن نح“ ك نا نازو نم ل ةع |

 نددیف) هلصفرحردد.قرد ) رد هتساتعم هنوکو بولسا قسد طع )یدیدربب تفک# یر هک

 نمدیص ) رد هرم ال تّیاضا هنمرددنب دا

 ارت هلع RET انار دص م كن اب هلعاقم نازو

 شمزادفلاخحتءرلاتم ج 0 هلرق هنر هلباق ) شا وس شاک: نی, د رد هکخ )رسک نکبوک

 ( بکر لوصح )رر د بنج هر ع کر د هنسانعم نایولهد )ردندحو فرح یرابیمیو)یربت)

 ی ) یدک هع دیق مد ی یلکوک هک مدانا FE زوس ردءل وا هرزوا تواساوت ید درس

 تد>وفر>أی هيف ) ردد تفاصا هناعاف لر د صم

 ندندردرب لد کا یداوا مار تواوا راکش اک ید د ) یداوا مدیص مب و یدلوا دیقماکب

 هدنسوزارت )ةع منب لدایوس هکزوس ردقوب ید دو E هارب نەبی درو ك سەن قغوصر
 e رکا كنز زان هک منعسیا ندعا یدنک هک لک د نزاوماک ا نهب زا توط نئ زو لز و سرب لوا

 | رم ,لصاح ندم روط تور وا رر هدنناب رب دسر وط بوتا قوا هاب یی هسروتوا قوا

 يش * ۱هلعب ید نيب كازا * مد # ر كم < یسهراقوا ندقلوا تب سا یه و اھ

 و بهاذ هنزیما یسضع كب رع اشم رارید هیدوحو هبال وبال * ماصلا: دفش | دن راک

 ساء تو یلصاح ۱ یفاضا ه هلج رانالوا بهاذ هنا هنیق رح یس صد و

 هدنلصا مالال تعب نیملا زو« ا ثنوهدرفم یضام لع تار ) ردکعد هک اتقو ردنص۶

 ردم هجوز كربب یلعاف )هب دروک کا قو هرز وا ینزو تمفیدلواتار هلبا لالعا یدیاتبار
 ردناد ییذر تااحرد ن دیهدالصا هنظفا ید )ردنلوا فاصم رداد هناکم قورط نیب )

 ردروطس»ه رع هک” یدشلوا طقاس هل ذاضا هلم بارعا نون ردد یرجو بضذ

 كناب را رد لعب هجوز ردهبلا فاطم رورح اظفل لعب ) ردکعد هدن ڪڪوا یساتعم هدنو

 هر هح و ز نالوا یلعاف كار تی یعطو لرد هلع هر دحوز و هلن وکس كنيعو یعق ف

 فاک راک )رد رد ا 2 ندا شرد فا لوععم بوصام اقا اش ) ردعجار

 قاعذمو ها EE یکف كار ند هو = ر ردا ضقت ا یٹراو ) ردهتانعم لی

 ردیرا هلا فا فم ر و رح اظعا هعش )رد کعد كس هدنوب رد هتسانعم كلکش وکو

 ها یغادود كناو رد دسوک ی 2 وطحروا عاص ) ردهب القا ضا هعاص رب دهغادود هذش )

 ها ۵ ءادود ل رکش و ڪڪ كعاص ئ یار 3 ل رم ندعنهج ل وا ردنغال وا شوک

 شرب هدنک وا كاحوز ی عب ہدنکوا كرب یسهجوز رسم معک اتفو ( تب لوصحم )رد دابا

 نوزو تس هلا یک یغادود كر E ROE هساد ر وک ی رکذ یا هساد ر وک

 یدا كءدتااق ساب دات باوج لوقت # ¢: دف رااعاو* بم هجا لوت# هس؛دروک

 یعراضم ا1 هکیدید لا ) ردکعد ید راب وس رد یضام لاح تیاکح دارم ن کیا

 ؟ یماع
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 هنس انهم تا اق لو عت سا )یک یکی دابا در ل هسا ی هد یل یطام هب رد صء نارد ادرهب یطام

 یکیدید ارزر داک د زودرشود ه یدنک هلم جور جا ) شایااطخ هدانژ نیید هلل ی رواوا

 لعدیفنادد ا یطرشردنلوا فا ضء ه هلج هجر دق یب داوا مساهک رد هب دوجو*1 دوخ وب رد هز
 جدر هش روک ذمر دنر شا مسا اذه ) یس هحوز رب ا كار ىلعاف لوهت ) ل ۳

 نا )اد افرحو و)ردعج ارهلءد رک ذمرعصو)یاعتم هم همه و یرمخ تیم و )ادم. عو ذر مالح

 كنارذ,قرا) ر دبا عمو فک ندلع نفرح نا هک هفاک فرح امو) ند لع# اب دبه ڈ١ فو رحر دفرح
 ادتبم ع وذ مما ظفا هلو تقافا مکان دکم روفوا بوبقوا هرزواضی رم هلوس كفاقو یمض
 عانلل ) ردزانو هویشدا مهدنوب نکیل )یدبا شالا مدته نع یانە وباشاس ردکعدنوسفا
 دارم هدنوب ) ید هیه-ٍوک نوی وا ند مول ردلعاف مسا مان ) قادت هردقهرب رجفرح مال

 لګ ندیارعاهیسا *هلجو رداد بخ ع وف رعالح ندارعار ورحو راجردب رکذ كناوج
 هل د کرم اب یدد د..ادروک ین هرکذ ربب هل! هک 3و( تدلوصح )ةن هح قو

 لالدو ج نعبر دعفان هجاندوخ نوسفاو در تار> هدیدننک هن نمد ردنیم هل

 هعان صد "ین کج كاوح یصاح ز با كرم یر ینرکذ هدرهلربب ردبا كير یوکح كناوج

 ثنحو هنو س# مخرب اطرافو لمر کنز ااا یعایر ٭ هب هد ره صاح لره ل نا يا

 یدیازآهک ییصازک) قانع هربخ یرا امو ) یربخ د مخرب ) ادم نز * دار وخ ربارس نازا
 اطر )ردهن-انعم تقهدن و رپ ) هیع ال د مهرب )یدادا لاصداو فذ> نوعا نزو ترورمط

 ندارمس )دیحق هب وط ود ندکشود لصاح ) دقلاود ر خر )زسا ء۰ا نعد ) ردکء درساضر

 ند: کشو د نه! ندنا ك را هک نز(تد لو صع )یداو اكر نوا هين اق ونو 2ا نزو ترورضاب

 هاما حو هفلحا نءد راعلق ندوالوا كنحو هتد قوج ها !اتوطوء یٰلصاح دداا نسا ضط

 ك جوز هک تروع نسانعم تالو عارمصم ابا رمص هکدالوا یءدخ كشود یک

 قرص .۶» > یاهم هک ردم ولعم ندن"راءع تااحا ني د راه اف زسا زا جاو نساضر ردد

 فرحاب یر × eT اصءد ال # تام نیا در هک یرب * هلوا شابا

 ارز رد هن-أنءم ردصم یصام تعاخ ) هیمال شدوخ یاج )تفص طيار فرح 1 )تدحو

 تناعتسا ق رحاب اصءب ) ندنیکرت تساخ دنآرت ردانتتسا تادا الا ) رد راق هع راضم
 یی ) د ری رب کش ااصع یر دقت درمخراصع ) ردعحار هر رعد نیش ) ردکعد نگک)

 هل ااصعالا هاو ارد او دهد نا رک: ک هکر در ONES ) رد دیقم هبا ص ء۰ د! هم ربع

 ٤ د لا اوا ر داق « a هلا مس كن 1 ندارب ل !عاحر ۱219 ۰ نخ یرکذ ید یساصع كنا

3Eش> اکن دقعدعارب تست تدم نوج دیماصا تو رفع دو ت -هداوء ن اکما هل «ز  

 e حر و و دید د ییافجو روج ی وخ د تسد یھ یود سر : دنندنتسب یتاوجاپ

 جعح توت ند و مدیهرب ملا | باذع نازا هک ۵ + ہک ت فک ی نا ےہھ ق > 0۳ رکو

 واو ۳ ) ردتفاضا هنلعاف لرد صم تعفاومناکءا) مالک لصاح هلا یف مدیس درس رو

 رد کد قوس رآ ندناب هل داف رد ردصم تقراقم ) تیحاصم فرحاب ) فطع فرح

 شحاکندد- ) :ERR ) ال تدع نده ) ردکعدال دابر اند یداوا رخا دیماخا)

 تدحوفرحاب یناوج) هلص فرحا(: ) ردهیءال تفاضا هیشو ) ردتفاضا هئاوعقم لر دصء

 درلا ٌءصر دیبیک ر فصو تسدیهت)ردکء د لتروطینک اهلا یفاضا هور سر )زوادنت)

 رد»قاو تفصلا د» تفصقاصواوب ) رد هاب یفاضا هیوخ دب ) رمعذو سام ی! ) هتساتعه

 ار دص» تشک رکش رد هل وب هددثکیم )ر کعد یدرروک ر دضام لاح تراکح دیدیم )
 ا ےس
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 با ذع)ردکع دیب کد جم رکصا درا ات تفکیم عد نیا ن نانعم* )رد هرم الو و صا و وقم

 a TE مدانرو هدحو لکم صام لدم دھر, )۵ ومر ده ا

 لصاح ( تک رل وص ع )مداوالصاو یعاح مدشرامدیسر ئ یھ! م میت (

 ی یدارا ماع هلو راهم نزگراکو یدلی هدلعاس بالا و یدلوا ناکما A EE اوم مالک

 یدة> تدع نده هکنوح ) شایوس فلا ەتو نيد رل دشرا یتسانعع ۱ ماجا لدار 1 رجحا ۰ 2

 ډیرو رسدز
 افهحو رو> ندنآ یوحدب رم یلتروصیشک زوار ب داود 0 یی>اکن-هعیرل او مامی 2

 ا 0 ا هک یدردبا رکش نیل وب هنت بعد لر ۳ درج <= او درد ی۰ !دعو مرویدروک

 * یو دن روح ه۰ >نا ا ۴# تاب * ورد مدشرپ یھ نعد ذوب و مدلول صال: ندیلآ ناذع

 ردص«فر>ایو ) هنسانعم یی وخ زواب ردي 8 را فصو وخ دنن * یورپ وخ هک مشکب تزان

 دک فصو ۱و روح -) تاکو ید ں٤ دود تراب هد هتعسل ضد رد باطخ رعت تراز

 نیس ز ہک ارز مر چ ۳ را لاول هحژ او هلا روج عیچو ( تب لوصح ( باط> راو

 هک هب۴ب باذعردا نتخوسا روتا * هعط؟ مرکج هد وا راو الب هره وا كاکازوک ی

 تدحو فرح اب ی 4 رکود ) EF قلوا ردنوخا ترورمص ندش GER یرگیداب ندش

 هدنح هلا مس یت عا ها رغ هکر دکر 1 قاب هدعمج هلکنساکی هکر بد هلاوح" رد( تد لوصح )

 5 TT نهھدزاز + LS و رکر قا | هدخ زود هلک سندھ! وا ا ر یا قو ۱

 سا یر ور لر صفت تاد ارو )وا یاد و ؟ دن #* تشد و ؟لکرک دیار حر

 ندن-وود لک ندنلا ني هکر ح ید ندا نیک رح لک هکر واک روا ندنرغا كازوک یسوق و

 ۱ یکجا رس صد هدن یردکر کد یسوعوف :ناغوصندر الروك

 و د ۴ هدرب اا دارا ادلع لدا کک لکو

 ا شال ورفز داانو )بز یو و سومویوو
 یرگدلبا لانعتارانوتاخ دا رمندگنر ) روآک ند دنههکر دست یوةوفشوخ فورءهدوء )

 ات لوک ( تب لوصح )ابا هزرا یرلنوب سوه) وڌ وةلزوک ی وب ) رد قللر زنا

 هی ENE دول )ی وزرا للو و یوبو كنرودوعو بالک ناتق ساق رس ارواب .دو زول

 دشاب ) هیم ال نایز تشز # سد ,EE رک ارد مه * دشا نانزتز a4 نیا ٭ رد وه رع

 هباخو رک ذ نە! ) لوح رک )زاج قلوا باغ درفم عراضء لعفو )زاج ق واوا هبامز تادا

 ردتتز رلروع اعیج رلالوا ر وک ذم هد دنا تا ( تد لوصح ) ر دک در: سد )یش هاه

 لخ د هلم> صعب نکل ردلکد ندیاک و تب کاو هکر دعوا رتب تفژ هاخو رک هرا اما

 یورب وخ دنزرفو ناوارف لام هکرکب راد رد مدوب یر ز۶ + تراکح*٭ قدزاب و دنوسیا

 یداو ی رد یار د تسد هم" دژ رف نت ارگ ش رس و رگ دار هک د 0 تیاکح یش تشاد

 نا رها ما 9 دلال ق رنا یایردا مش دیو NEE اوخ تحاح نامد مرک تارا

 ار | نم هک یدوب ھهج تلے هتهآ ناف راب رم ما هک مدنش ترش تن هی دن ز رف

 مدوب )تدحو فرحاو ) هیءالرب نا« # درب مرد هک یدرک اعدات تاک هک یس دادب
 هکر ددعآ ی ۳ 5 اد در هنر یر SE 6 رابد) ی املاح تراکح

 و 2 ا انارو نهی یدمآ دیش
 هاب ناوارفلام ) تفص طدار قرح هک )ردندا ردشهزا لب با ساو برم هشرش زار
 TTT €20 درک تیاک>) تدحو فرح ایش )رده وب هدب و دنزرف )
 طدار فرح هک ) هوا شلوا ینا رم وب نامزرب حش ت رم طح هکر مسرک یا: لوا
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 E E ورم یدک ما توت )شم تند عیدنک هال شاوخ - رع) صرص# تو )لوو لوم

 یل )رد ادام رح تاک راز ) هرد یداو ) تدحو فر رج ابر ادم تخرد ) داز

 ن تخاعو) یر دورود E است امر هو ایهس»
 رخ هلا هل صءا قحو ) .تخردنآ یارردو )یربخ ماهدلا و )ادم راوصک اهرش )قلعت هریخ
 کت ادایډ وب ه> ) یعاملاح تیاک> ت ( سا ھا ) لیا«!فرحا )اتم

 را دمدیلبار» :هل وب هد یدرک )ردکعد مد: E ات اکح ینسلاد)ر دک عد ید اوا

 هک مداوا قاوق هری ر هد رکی رابد ا محا پس هکر رود حش ترضح (بکرلوصح )

 یرغندلغوا ر ول هدعرع ماع مب هک یدابا تداکح 91 ر یغوا لزوک و یدیاراو یامرفاو

 هک زر را و هدنا هک هک بد تحاح قاخ < و حاغا هاکت راز رب هد هردو )رد 9

 ردشمالشغا یلوغواوب اک: یامت یادخ هک مع لکا بولغا هفح هد د كجا غا لوا هک

 هک یدرل روس هد ها دی رتشار اوب نلغواهک م اس یزسو یک د جش ترضج

 یدا اش هجاوح *# ت دح# یدیلو ۱ مات مدد ! اعدو ردهدنق مديل ن یاغا لوا یدیاواهن

 فصو نک یداش ) ی *تورف مرد, هک ناز هنعطرمسو تسافاعمدنزر# ۳ 7

 ردنکن وسییصاح)ر دنک هدیاقایداش ی ) اس و ردصمفرح ا)ییکرت
 هتءطو ) ادم و ) رخ لقاع اک دل و اول ف رح هک ) ردءقاو ا رح

 (بیکرت لوص# )یربخ توتر ةو ) اده مرد ) لیلعت فرح هک )نک یداش یربخناز

 نعد )ردو ف مااب هکر دنغارما هعطرسب و ) رداقاع مدنزرف .؟ردنکلبا قایداش هج اوخ

 *ردک رک درذکبور اهلاس * هعطق * هل وب لا رسو )هلل و لاحالرد ل )ردتساتو

 رک ندکرژرا نعد ) ردیارو ره ندکتسوا ترذکب وتر ) ادایماهلاس# تو دی تیز یو
 ھما رذواو هم ردر د صع سا لء كم فاک و هلا ه*لاذرذک )ناب فرح هک )رداد رخ

 هیمال تّفاطا تیر یوع) ی طاع در ة٥ لدم نا ل دذ ینگن)ردنوه رم هب ین عارمصع)هنمانعم

 لا اهک ندک رزوا كس رک رالبرروی هلی رط 0 ( تب لوصح ) كالذک هردیو )

 نوا كەر دىلو! ەئ دراو نوګا كمت ااع در هنناجیع» )نیسراپ :ارو رم ورذک هئناج ی مهره

 هل صف رحت ترسدز !یرادمشچنام ان * رم>یدر eî یادت وت # نیس نمار وا هن ربو

 كاد رده نه اجرود ها منج ) رد هتسانعم قحا ( ردکعد ردپ قحهیمال ردپ ءاج )

 ررو- هل رط .EN هن ( تد لوص# ) یعرمص رغ ترس زاو ) یک ر مص لوعفء

 ددا ناشحا 4 نامه مک ات كداب ها ناس>او طله نەر ل دلبارمخمز هثع> كاباب زس

 دن ؟هس+ ۱ ىلع لوا نامش هلا كنس كالغوا هک دابا لع ا ین٩ ) نیس هیلا

 ۳ هک دا .دس و مدوب هدار نوع یاو رو رعد یزور # تیاک>* سشفار شناو بنا ری نا

 یاب 2 CFS هک و دمآ ى“ ۵ناو راک س دزا فط ید مزاد هداه تس ویرک

 ندو دەك ه ننسثلو نیفردنا هدفا 5 د ت ریا هک مورن رج مه تا

RTهکناش 7 دنا ك ك ۳ هدلوب ی یدا مد و و 33 مد ول هدنار نکس *  

 ك ۶ فاک هوبرک E هیمال هوب رک یاب ) فرط فرحاب ) ی ید

 زج اعهدنو تسس )لسو فرح نو )تدحو فرح ابو ) راررد هیکلب حاط هل مس كنار و )
 هدول بطاخت عراصم لعف یپبس> )رد ردقم مدولر ھا شا اقدام )ردوا ندم لای 9

 كو هل رسکو یک ك مج فاک نیس )دنسانع» كا ردردص+ندنود) ردکعد نیسروتا

 هل رو رغ قاناوج نوکر ( بیک ر لرصګ ) رد ردصم هتان كازواهدول هل مک و یڪف
 سس ا
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 ناورات یشکر ب فیهطرب مدینلق لا یو زجاع هدنود کالبرب یسهعآ و مدينا مع

 كجءدیک هک م هدړک هج هک مديد لکدر, قجاتب ناق نیس روتا هنید.داک,و یدرولک ندندرا
 یتنکید عد قد روتواو ك کر درلنء دال ةع هک یک د عشا یدید مدفیج ندقالایعب قوب اس

 باط لباق نیید ردنوجما باطخ هزه نالوا هدهدینشن )ندکلزوا بولیردکی كنکنیکید

 یا زور 3 هد # تا و ا # .a ط 5# س٤ا لکد

 لقت هتي ندتیفرح هک های رط لاصااو فذح ردک سک نآ یا یر دن فوذح یدانم

 هنلوعفمیتفاضا هل رم )ندن اب لا ءتفا رداعافمسا قاتشم ) یدئلوا نایب ررکم هک یددلوآ
 ردک«رد هم وبا ندندیباتش ) بطام درفم یهذ لعف ناتشع ) باطخ رمعخاو ) ردتغاضا

 ربصو )یسات راکو )لوا ل :هقم دن و ) همال نمد ) شابا اطخ نیلبا ذخا ند نتفاتش )

 1 ن J هءوبا نی5 تشه یا ریم هک هک لوش 2ا ) تاب لوص ) ردیا وود مدعم ارو

 لیصاح) نرکوا رص وندا راک مد هدر شیا ید ادا هلع كرل د تور | رت هک دا مع

 شایا ا۲> هدقاهتشا ذخا ید رد محاح رها ندنبدن )نیس ہلا ہداوب تیک هتهآ

 *زورو شدورم هتسءآ شا *ناتشب دور كنودیزا بسا * رواواذخ | نداد د دنارز)

 هند هاب ندندکن) r كارز ردکعد مدرکسییا كود ( ها یزات سا (

E)كنات )یک یرلک د د هلج هدیکر ر رد كل هک ترک ارز ردکعد مدر بکن الط صا س  

 دک كابیکیاتآ ی رعو شماعارح هوانیید یتیدارد ےص ك هل ع فاک و ی مد

 ندکدد تآ ی رعیزانو ترعیزانهدئس هنم ) رپ RES 4 دود یکبار یی

 فرحاب ) ر دنف شابایوشع طبخ هدر یکیانیبد كلي کربپ رد هنسانعم ندیکتهدنوب كت .رکص
 ربخدوروینأت ءادّسم كنودو )ادم یز 7 بسا ) هتساتهمیوبا زد ص ء ما باش ) تبحاصد

 ندندود ردگعد رلب هلااد ردعقاودود هخ ردور هد هقسل صوءب )لواربخ هل رمخ ینانو ینأت

 ربخ هل رمخ یاو E ات ءادتم هتسهآ )اد مرش! )رولوا فدا رم هلا ند کن

 ردیک هتها زدنوک و ههکر رشا اما هلل وبا رک در رس یکیا ت E رع ( تی لوصح )لوا

 هتسهآ زورو بش هوداما روااق رواد ر و هلک غر کس E A یزات با لصاح ) زا

 تسح یتاوج *تیاکح# ا رک كم" کک هلا هغ هدا : ےک ر دوب هصح ندهص لا ںو دیک

 ییا غ یون جزا شلدرد هک دوام ترشع اح ردنایز نی ربشو ناد:خو فبطاو

 شسعدد نآزا دید دادن 9 فرج ق نا و 2 E رک EE او

 لا هه یت وج * مدر ا RS رکن د ۳ روت بت ان تفک تسالاح

 رمح اصم بولوا لخاد ریل ق ( ردهیءالو ها ام ترشعهفاح )رد ه:-اتعم فر ظو

 ردفاو عون جه زا هد رسا ضهب ) تدحو فرحا یون ) تفصطبارفرح هک ) یدیا
 یدر وان)ردنرابع ندهج ردکعد هر یر معارف ) هاکح ف رحاب یدمات ) زسا

 هردصم لردصم تاقالعقاهنا ) ناب فرح هک ) ردکعد Rr هر رر دے اکح فرحا
 ادس هتساخ نادنزرف )شغل وا هتساوخ نز ) ردنراشا هراکزور روک دغ نازادعب )رد تفاضا

 هلرصف كم هاب هد مهر ) هیناب هدسوهلک )یدوک تالش هاب طاذذ حب ) شلوالصاحو
 دو E یکذنم ردادتا فرحات رد کد شلوص های كيهو یلوکس كل. «ازو

 فطلو ت > ( و لوصح ) ردص«فر> ااکدوک ) ردءج تادانونو فلا )نالغوا

 ( هکلیوش )

 ید! تک مه هلهزب یعد ید اهدزګ منع سا مر ناو ر یال بد یناط ند ناز ی مشونادنخ و
TO E EST  ص  ط RE Les a.ست  



 س ی

( ۳۹۷ ) 
 س

 2 ادودو قدا ی هلک وک ین ندد ید ءول غ ندعون رب چ هدنلکوک هکلبوش

 ابا عقاو تاقالم هکناقاغ | هک ید راکزءرر یدزعوب یعل) یدیا زا عج ند هلوک
 لکو شاک یوک یکلنغو شاوا رهاظو ادیب زق لغواو شالوا مدروک ینا هرکص ندنا
 ردتلاح هنو کم دروص شک یمافصو قوشو قوذ نالوا هداوا لبصاح) شارص یسوه

 مایا قلعع اغوا قترا لالوا ی >اص دالوا ید یر ندلروتک _ 2 الغوا یدید مدید

2 
 ٤ ماد

 هد سانع» ید یا اذام * ا زکو * ىل رغ بشلاو اصلا اذام * تب ۴ ۰

 لا 2 ۱ زر د هلیم هعوهو ارهو 1 O اصلا ) ادام عوف محال

 عوف حاط رربد اک ارت بڈلا) لاح قرح واو) ردهدودع فلا هجر | حوفد داصاما

 هل دی دشا د EN ۵1) ندا EES 1 رکذ مدت یعاملءفرمع) | دةم

 بوصم ال هلر هرګ راجو هبااقاضم رور الع ملک رک ابو رد هح اص نا هرزوموا

 E ردن ل كل هعسا *هلجو رداد مریخ عود مالح هیلعف لجو ردرمش لو

 ردلعاغآاق دناز فرد ایریغت) ندنسابصقانتاناب ترض بناغرک ذم درقم یطام لێک )

 ارذلو) ردشف کا ةا رم ا ردافک ل | اف عود رم ال هلی رور راحو

 الع ۳ ورب هلا ی (E هلق د ورد م العارا دیار هنح اعم راذناردبا مک یاعر امت

E O RSهلا حاو نوک ره ینا ةن یوزرا ځد ل م هس وهو  
 ریغتو لید نرل كچاصرد توذ رف سو تو« رذن دک كلر کو لاحكلاهت هقوْو برط
 هلک !باتلالد هنن رق یو یی) یدابا و و را بی ةیرخآ كمرع یو یدلبا

 ب ارییغت امور فوور ذناکب یرمفت كنامز نوا كجاصهک و لاح
 کدو ز ی د شرم ن نوج * تدب ٭ ردال 4 قعرع ءا ی رشد اار نکارذن هلس رو كودو " نکناقاک

 ییرمعلوءهملر تر DE د رط «یزاب* راد تسد

 یرادب)ر رد هنسانعم تاج نوطهدنو رد بطاگد رفع مال هد ندندیرا در اد یر ره کدو ز زو

 هن انعء ها مادو كرا ارت ردکع دوق بطا .تش درفح رها لءةراذکب) ر اشنا اطخرلت باذخ انڈا

 یرورسر یلعدی نادر ناتج لاندنسوه قلن غوا داو ارب هکنوحرروب هلع رط ماع باطخ هرارمب رک

 ریزناو>وتبرط * یوم ۴ هلدغب هرلدا نع وف هراناوج یفارظ و یوو هلا رتییاوه لوا
 لیاهت فرح هک ) ر ت تفاضا هلعاف ردصءناوجوت یر ط * یوم هتفرنآ دین درک * ۳2

 یوج)یدناواقذحاب نالوا بلعنم ند.زم* نوعا نزو ترور یدیا دان یصادیان)
 هزات (تبب لوص ٤ ) شادو شلکاب ند ند نسج ندن دی وجر د هڏ لء ی وع ) هلص فرحان
 یزورسو لعد: نادر ندد ءرا ارز زالوا ق وذو قوس لها یک ناوحهزاترب نعل ۵:-اندریب نغلداشو کلن كن اوج

 ۱۳ 5 A کک نک قاداوح یدعازاک هخهربا یحدرب وص نن دیک نوا

 هر ار و) فو قرار ول "هرس هک. دانح دما رم * ورد توو دیسر

 ردردص»مسا هل رز کف كنارد یرمعا ؟ کالاد ورد) ردکعد یتقومح رد دیعالور دتفو) لو»م

 ات هدنول ول ٣ک ايو ریس ) بلاغ در وم لامعتسا یل لەو دما رکر) لب دات ورد) دنس نهم مگ

 یداوا ینامز تب ی ی ب ف 2.  هکنوچ هءرزابو كعرز (تب لو عج ) رد ہنسا ع٥
 | دام نددصف زا 1و1 ن نادنخ و ناداش یک ناوح ادب تم < سد رالاص یک ریس هزات

۳ ۰ ۱ 

 ررر
 ااو نمز نآ غیردوءآ # نءتابدزا دث یار جرود ٭ هعءطق# رد هصح

 هزو رفاد) رد د: ءانء ٤ نامر هل رز دعف ك هو كناز نمز) .ET تقرب دشا) یا رح نام

 | .شسذوو اداب دے ز دکل لکوک ری رو رف دیگ وت فصو زهر هاد) رددناس یفاضا
 ا ی ا س

GE( س )  



 هليا ۵ و یل در

 شوخ هج# دعط *اکر :نیسردا 2 تظاغو تنو دخ ہک دحل وا یناقشوا هلاک دلا کددلب وا

 هدنوکو ب ك دیلب یککت هرادعبو یکی رگنکیا هدمعاجوف نسرکا (تبیلوصحم) رارد دم هرش |

) ۳۹۸ ( 

 زو رفاد لوا غی ردودآمدلراریپ یحیی دتک ینامز قلناوج ندلا (تسلوصح) ردکع د ا

 توق * رب ترم محو عرد بوکج فأن هنامز قاناوجش اوج ش مک حس ترضح نامز یا رونو
 رد هاب و هیمالىرش + هک رسسنوق # زول و> ی یہا نو ۲۱ ما تور یریشهکب رس

 ردلئام هدابز کر د ا و فورعهرش ) هلص فرح اب یر د (

 قان اوج ند یدک یتوق کب رم م نوسنم هن ال سرا رروب بو دبایوکشندکلرمب (تس لوص)

 یروق هداوا مضار هرم یک سراب قحلاق مراشود تواوا رد ید یدلاق یدنک یروز

 فصو ماع دارم ان ؟؛یدوس ردشلوا عقاو هدنااوحا تالرس هک تاب حاقرب وب هلرطرشق دءالوا

 كمام * زور هند كمام یا ش هک رپ دوب هدرک هیس یوم نز هرب * هنع نع ردیلاح

 زور هن راد ) رد هاب ق حواضا هژور هنن رد ) ریغص ت ادا قاکو )رد هنسا:ءم ردام ماه

 a سا هن رد ارز ردکعد لوک هکنادقوح و يک سا رددیکرت فصو

 قوح یا م درد 6ان ی. تسمات ول ی یدینلاه امس ییحاص یراق درک ور (ٽا لوصح)

 * زوک تشل یا ندش دها و ترم اه و رک در 7 ر سات یود * جانا ش ثان یلنوک

 یرکو هلر = ءازو یی ك ارز رد داس روک تشب) ر دیس a كارد لود تاب ول

 یکیودمدید هزهرد ۳ ارظان هن را هیفاق كتا اوب رلذی د هلم ءاز ردکعد

 تعاق نڪو هقرا شک وب اما هللا سایفو ضرف شمایو ییعیشالا هایس هلبا هلرحو سالت

 یزور #* تراک # زال رغ وط هقرا ش 5و هلْغمرار 5 حجاص ی اصاح ردلکدرساوا تسار

 شوعارف یدرح .رک«تفل کک ناب رک تس یب کا لد مدز ردامرب كنا یناوج لهجت

 هل.طغ هنسوا یل صاح مدرغاح كب هرزوا مان | ی! مدز ردامرب كاب * A راد هک یدک
 3 ءاه هد هدرزا) یدروئوا هده ولر نون یلکوک تسشذ یاب هدرزالد) مدازوس

 1 یدرلب وس تفک یم ۸) ر دکعدق رای ادا رد ههم تفص ناب رک )رد قرح

 ی 2۱ یدرووا ا 5 مدرغاح كي هثئسوا كم ءانا لل ھج یاناوجنوکر ۲

 از مر ص شرع ا) دما ز رک ی راو لاز*ن لو نکفا كل شدیدوج# شد !وحدنرش یل از

 یعگار لا ندن دم نکفا) رددرکر” فصونکفاتا :لب) ردکعد هنا وا كن بلک هي هال شب وخ

 (تد لوصح) ردکعدلروز نعد یل ەدوک ليف هدنآ لییر دنرابعندقلر داهم یلص اح ی۶ل ند

 یدروک یلروز فو بلاغ هراذالبقو هرات الرا هکنوجیدبد لزوکه ل هناغوا یدنک
n FO RT 

 قحوف سوغا) و تفص طار قرح هک ) باط> رع اتو )ر د صم فرح هنکاس

 ی اهل لک هکیدان د ندتقوو یامز قلعشوا رکاربد هد زر ۳ یراق (تب لوص) ردکعد

 قدر ؟# انا وتو باتو هرا اه هدیگاجوقمن هک كدیاکا تاک هد رخ یلصاح ثکاکحوک

 طرشو ردعفاو طرشباو> یدر 3 * نز هرب نهو ید ره ر شول هک * امحنعر زور نرد

 بوداش رګ فدای و ھا اعم رداهد د یمرمش) لیلعت فرح هک ) ردلاز لوق لوقم یناوجو

 یراق هحو و نس ارز لری افجو اذا اکب یتعب كدزابا افج هعرزوا عب
 كيدوب دوختریرسبار لیخت یرکناوت تباکح لدرذیا مجراکب هلدکا اح لوا لصاح

 یادت یادخ هک .دشاب نا برف لذبابو نک نآرفمتخو TOE 1تمصم دنتفک شناهاوخ

 یلدبحاص تسرود هلک هکر بلوا روض عح فدعم نخ تفک و تفرورف هشبدناب یتدهد افش

 ( دیشب )



۲۳۹۹ ( 
 سس ۰۰۰۰ ب ي س حج __ تا

۸ 
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 أ راتسود عج تادا نونوفلاو) بد کالا ندندیهاوخ رد ږیکر ف صو هاوخ ك) ضا رع

 | ردتفاضا هناوعفم لردصم فهم ےخ) تسر ود هک هک زړ لوا روض وعم مخ) ردکعد

 ہو روس نولو ی٥ل یروس عف كمع فاك هلک ) راح یە هدروضح) فرظفرج اب)
 لنینغ لیتر (بیکرت لوصحم) رونلف ددشم نوح انزو ترور مال هدر صل) یسی مغو
 نآرقمخنوچکا هکر دلوا تفصم راب دیداکا راتسود یداوا ضا ما ویدا صارم یٰلغوا

 هرکف نعي یړږیاب هب هشددنا نامز ر هری و اقش یلاعت یادخ هک هلوا نابرق لذپ ابو نيس هيابا
 نوب وق ردقاربا یروس ارز رد یوا كلا نخ نح تم نالوا عقاو هدروط> یدیدویدلاط
 مقاو رابتخا هلتلع لوا اکا نارق منخ یدیدو یدتشبا قبحاصموب لد بحاص ریرواک جا
 رل ايلا ديف هلءال دیدشد هاک ) ردهدنس هتروا ناج نوتلاو هګاو رد هدنحوالد نآرق هکیداوا
 * نداد تسد یدول هارهه سرد * نداهن تعاط ندرگ ارد * یوم # رلخابا ۲

 درک) ازازد ها تعاط ندرک) ردفورصم هبینات عارصم هیدن فرح فلا ارد

 هاربه) ردعجار هتعاط ندرک ربع شرک ) راد دیج بع هک ردکعد نولو عف كم فاک

 (تسلوصح) هيا نداد تسدر) هاک>فرحاب) یدیلوا یدوب) هتسانع«ن رقردشادلوب

 هغعوق یتعاط ندرک نعد یدسیلوا هارمه یا اسو مرک هتعاط ندرکر کا ان ردو اقبح
 نودنا ورفرمس هتعاطو تداہع هکلب وش ییصاح یدیلوا ن رق یا ناسحاو اطعا یدیاواه

 یدرواوا لزوک هنیدیاوا مضن.هکو ول مرکو اسو تاکزو تاقدصرکا فح را هرودآ شاب

 نرق مرکو اء هتعاطو تدابعیلصاح یدر واوا لوبتمو روربم هدابز ییعءاطو تدابع ینەد

 هنس هموق نوب یعاط كلا غب رد یا یتسانعم كلوا عارمصم) رکچ فیجو غیرد هغبداوا
 هک هتعاط كلا فیح هدئس ریحان كندا عارصمو) شالا فیخ هرانعم نيد هتعاط نعد

 ید ارو * دناعلکردرخوج یراذدب * ار خدندیکلوا| یکیدید نمار هلعر زسا

 تدحو فرحاو) نوتلا راد ) نعت یبیبس تبحاصم فرحا * دناوخن دص یهاوخت
 هب ذیطعربابو هناکز ابو هيهقدص ینعی هلپس راشدرب (تیبلوصح) تدحو فر> اب ید ا)
 رخ رکج رگ هد ههر و ییعو رولاق یک ینیدلاق هدهایرخ هسالوا فیلکت كمرب و نوتلارپ
 رولوا رجاع هدابز هدهمقج هاب هغاب نیکسم ارز ردا لاعتسا قوج مج یفلاق هد
 زامعح ندی> ارز هداز ید هکلب روقوا ڙو كسلبا بلط هاف "هروسرب نعل دجٰلارب رکا
 دشابن تقلا مانز هربا تەك کن نزارج دنتفکار ید ممر # تیاکح ۶# راقیچ ندنجوا لد
 هک اروا دشابن تعلا ماز هربا مر هک سه تفک یراد تو نوح هاو ناوج نز ددتفک

 هکتن زد هتسانعم كلوا ندرک نز * ددن تروص تسود نوچ مريب هک نماب دشاب ناوج

 فرح رکنت فرحا ققلا) یدیشمروبب (نک نزهکنآو یامزابب تیدرح) هکیدچآ هد هجاید
 رد ریکت فرحایو) هثسانعم كلرد ردعقاو یشع هد هه ضعب) شعا نت: نیید تدحو
 راج هدقلوا لوعفم تادا ر دکعد مب صیصخت فرح ارارم ) رد هتسانعم تردق تنکم)
 فرحا یتسود) هنسانعء فی کوه هلا هلصاواو نوج) ردبکار روک ذم هداروب اروا)

 لذا و زدقوب متفلاهرلپ رق یدیدربب نیسزرلوا نوصن رلیدید هربیرپ (بیکرت لوصح) ردص»
 یدید زد زاو كتردقو تنکم دعاج هکنوج هلد نز هزات رایدید م هديا هلاک دنزو شبع
 هک كلا هبلوا تفلاو شبع هلرابرق مربپ هکاکب ذوخاب هسیلوا متفلاهلابرق مریپ هک مب
 قاتسود هحل زدناوج هک اکا دوخاب راغب تروص ینلتسود هجن مرپ هک هغ هلوا ناوج
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 ٩6 تدب + ردشمرب و راباوج هلو هڪ شعا فاصاا لها رب یعاح) راغب تروص

 تم فاو ( ردکعد نوتاخوناب ۷# تشوک ن NE کیک ارونابهکر ز ه دیاروژ

 ترور نوث) ردکعد نابط/نم) تدحو فرحانو) رد هانم جواه هلع ءازو یعف

 (تب لوصحم) هنسانعم ج ردکعد تا هلرع تم فاك تشوک ) یدالف فیفخت نوجانزو
 قلی>رولو جای عاح Es نوا ردکر یلکوسرزکر ب هغجداق ارزرکر کر ز ردکر کروز
 3 » لکدهتسنرب یرمغندنا ردت" رک م رکمو لوبقم هدنرلناب زالوازرمس نکاما رولوا

 ۳۹ تعج درما هک ریس هارد هب تسا ل. # یر نهک اهزورنرد هک ماهدیزش £ هم وطنم

 هج وی رلئدنا صیص2 هدمت ییاه ردکعد یکسا هلیعصو ید كزاهو 2 فک 0

 هلنوکس كنفو ىع ك رع مج تفج) هدنرالا متسا ردکع د هدنتفو كالرب مس هناربب ) رلشابا
 رب سار هدنامزوب هک مشع (تب لوصح) رب د تفح دف رط ارز ا هدنوب

 ا هيلا لهأت هک ملا هخ وز رک هد ةو الرب یداوو لایخ هجوق نیکیکر رب نە

 کش رد در هصق نالوا ییولعم كند هدننامز كوش ترمطعح هصفوبل یدلغب ینا ہخ

 مشجزاس رهوآ د دوج ماتر ھو ا ر او هاب 13 رص لر a ظا وب

 ییکر فصو یوریوخ) تدحوفر>ابو) ریغصت فرح فاک کر خد * تفهنب 2
 جرد) هيث تاداوج) ردندماس دا یک ر فصوهدل و ارد هاب یفاضا مان ره وک )رمخ د تّفص

 هدر اک دابا ببرعذ هیهال یفاضاهرد ۳۹ رار ده: س هعحر ھاوج و مک كالا د

 فرحاو) E دمال نامد رهمنج) ردع>ار یخ دریک نیش) رار د رهو ج
 ا ر وع دا ههدنوب ر دک ٤د یلزک هر ز هع كنااهو كلون تههذو) دک ار

 رم لوایک یس <a رهو> یداندرف لزوکرب , لیصاحیدلبد نغج رمقرب یورب وخ لدار ھوک

 شنک یرلا 3 دیا در یکی جرف یتسان وه ) كندا عارمص«یدیا

 هابیمورع * رو * دوب اشاعت دوب یسورع مسر هک نانچ #
 ا د رقد 0 ۳۵ دوبو) ردکعد رو اوا باغدر۶ هد عرا اضءلعفدوب) )رد هنوکو د هلا

 دیم ال جش ان هاب لوا هلح) فرظ فرح اب) كاردتسا تادایلو) ردکعد یداوا

 رد کد ید هدنوو بناغدرفع یصام لس هلبعص ااح تفح) دیک ۳ فر >ا تفك )

I)لوا نت «داوا "دلجاما یداوااشه«نواو ینوناقو تداع کوک ودك نیلجما  

 هد داد وع حرد قەد یدهدیا تراکب "بلازا ۳1 یصاحیدنأ یساصع كوش هدهد رکس

 ا 0 لاو ۶ 2 ااا هوم مجرانزا اهم هت اش ) یادلوا دعاستلود
 هل ر دخ كالا دو كلاه نده ۷# که دءاحدالول نزوسلرکم ۷# نحود تاوخ هک فدهرپ

 نژوس ) هلصفرح اب ) رد دیس الارکم) ردهنتسانعم ردص, تخود ) رر د هناشد قوا

 رربد ه ومد كياح هلو تم ءا دالوب) رده-اس تقاضا هدالوب راربد هن فک | هلک تس

E(تسلوص) هند شک ها هل. تام فاک و یخ كناه تفکنه) دما  

N E ۳هلازا نمد  Eeeنا ۳ دار  

E 3 E ۱ا رد دن ےس( ھم  CE e 

 بولوا تک تی اس ابا دیاز ندنالخد هند قزرو لامس 2 شعد راوطو المو

 ( الا )



) ۱1 
ESET 7 

 سا دیار و مر ی ی 6در - تار كاب )رد هنسانعم خات سک هدد خ وش ) كر قاوا الا

 دخگ و5 دنا ه دنر نعل هک رووک بولا هاا راو ی اره را رد درب كاب ار ز یدلبا قالتا

 لیادو تح بوشاپ کا تب کش دن راسود نوحا كاا بار ( تس لوصم)

 هنلحم رهد ین هک یدام و i اا EE کلعامو لام مب هکر دلیا ادب |

 راهظاود 3 نوبغم ن ش٤ | لکدارق دوخوب مدلوا متد بودا فرص نوک فک و

 1 ی انهم نیید ی دتلبا هد وا یساناو یسانا ها راو م یسانعم كتفر كاب ) ى داب ؛ا یوکش

 یک" در هن رس هک * نانح تاب ای هری رهوش نانسی * سکا هاب تق یدارح

 هل ص فرح اب هع ) یرا تروع هل. و یف TE TE ا

 تناهذوتساع هدول رس)لد لا لبس ىلع ردرعع ا :مجار ههوو كنح)یلعافكتساخ)

 یضام ل ەد دیشک )هللاروک ذم قد رط ردعحار هب هنتفو كح نیش) ردشرس ر دفتر د هذان ٤ء

 ردکعدیدلوا یهتنم نەر یدلکج ردیکروک ذم یلعاف هن هتسانعم لو فأل نسم باغ در

 هلل وش هنتفو كجه دنمارا تروعو را(تب لوصح) ر دنوه رم هن دعبام تفک یدجسو)

 وصوهبیطاق یواكنا وعد نعد یدلوا یهّنع 4 یعاقو هب در هی یسهنوا 2« جوا هکر دقات

 ۳۲ ؟تعنشو تفالخزا سد * رلددرا و4 .یشاب روصو هب یحاق هلایوعد لعاح یدلکچ هب یاب

 هرزوا مگ نولسا ه دولان تفالح # تەس یاد هح رهک دزراب تسد هک ارت * تسد رمخد

 كانك رح تعانشو تعنش)ردیسناردصم كن E هک ر دف الخ یلصا كو ارب ز رداخاد

 باغ درم عراضءلعق هلبارا رسا ءا دز راب) رفع كس صیصخ فرح ارار) ر ددنسانعم

 كنناد) ردهتسانعم نتفس تفسو) ردیلوعف مدقم كتفسر هک ) ردربص عجار هدبهدنتح یلعاف

 تب لوصح) روا وا ك٤د نیس ر داق هبن حد نیسرولب 4 ب طاع د رقم عراضم لع: یاد )ر داوم

 هک ك: سار ز ردکسردو وب یهاک كربخد هرکص ندتعا شو تفلاګ ردقو یدد یدعس

 نھ یف حب داوا رهک یان ارج دیسک ا نت هکاد رهک ررتد كلاندک_ ارد

 یرسنارزوزا یک * ر * ردتف راو هفیطاو م اهدا « دب

 یادم دوش لقاع رک هک دو ۱ ار نیا ره یک هک داتسرف ET یک شپ تش تشاد ندوک

 ندوک *درد هرا ولد | محو دوش یمن لقاع نا کجا تره کا دردی شد دون ر رود درک ننیلعل

 ماش هد راانعم قجاویغ هر (AE نود هی اره دت ر < هل را هك كلادو كیرع فک

 9 زو(بیکرت لوصح)تدحو فرح ابیتدم)ییم تادا رکع) رکنتفرحاب یس ر )یدلوا
 ل اک هکندردنوک هتف كس رب ندرادن مش ادیداراو یلغوا قجارب كو ۳

 زالوا لاغر کنز دن رک ےک ر ا میلعت کوب تدمر هوا انادو
 لصادول نوح# همطق *یدادا هناولد هد یرغندشدلوا لاعوب لص احیدلیا هن اود یب و

 لیعفت ند ر)تدحوفرحا و )رد هيهالرهوج ل ضا *دشابرتاو ردار تب رت * لباقیرهوج
 لصایروا) فرظ فرحرد) صیصح فرحارو) ردلدب ندردصم ءااتردر دص م ندناب
 یرتاهدناكس ر هلوا لباق ینادیعد یلصا كرهوحرب ۾ دوج (تس نلوضح) ردعحار هرهوح

 لفیص# دشاب رهک د هکارییها * درک دنادنوکن لفيص مه * رواوار وم هدناتب ر ینعی رولوا
 مچ ر دما كمناص یی هسوک یججا ساب ندرومد هلینوکس كاابو هلی ز هد كغافو ك داص
 سام لاارد هلة صم هک یا ےسا کلب شاباارغفا نیید رد لات یو دبا لق ا ر
 رود ن ھا ) ردهتسانعم ن درک و) 0 دناوتن هدررب ی ؟ كن ودنادن) رردیا لامعنسا
 لوصح) رد هنساتعم رسا ام LS سوم یاد ارو) تدح وفرحابو)

E E 

 ) 6) ۱۰۱(س)

 یزو رسدر



 اوج حارش در

 یرورسو عدس نبادر

 یتعاو یرورس در

Ce) 

 یا رد كس ٭هلوا رار: یا ذو یلصا هکر رم در ردلکدرداق هک طا وبا ید رص دا تسار هه ( تد

 ییرصرغاب رد و ی رم ص لوعم اوم ن دار رتدیاب دشرتوح رک # یوم هناکته

 ندهاکتتهیا رد د وباماردک ع د رشد رشید هناکتهه هداصا ردهناس یفاضا ه هناکتعه

 درفع یهنلعف یزشم) رلذنایا ری هرلتدیا رمسغ هل برد رود یدب سپ رددا مات ردیدب
 رد هستم ناب را فرح هک ) رلیدلت وسطاء راد ند سش ند ندب وش) رد.طاع

 كا یلک (تب لوص#) لیطفت تادارتو) ردکعدرادرح هلب رسک مالو ید كم ءاب دلی)
 یسعرخ#*رولوا راد رم جد ندیکلوا یدلوا شا هکنوج ار ز هموبهلرک د یدب ویدنوسلوا |

Eترمضح(تد لوصح)ردعحار هرخ رص شرک # دشاب رخزونهدیاس نوح # دنرب  

 رد رخ نالا هلک ند دکم هک وج هسراررو ټک ودلیا ده هکماضرفرکا ی رخ كاللا هيلع یسع

 ناناج هک داد یمهدننارنارمسب یھک> * تیاکح ×زابا جارح ایا ن دکارخ ك لک بوراو هر هکم

 لع 35 رزو جو دو ۳ رد هژاو ردزا هاحو یاس اردکان د تاودوتالء هک كب زوهازهردب

 تاودو تسا 0 نح 2 دروع قا راقت هحاوخاب و دربد رایگیدزدا ت-رطخآ

 هک اج رهدنم مه تسالود دوخ سه ردزمه هک دشا دتفیب تلودزا دنمرمه رکاو ه دئیاب

 ج و داب یهو دتنح ےل دور هک احرهزبه یو بست ر دص ردو داد ردقدور

 ناناح)نایبفرح هک ) لوعفمتادا ار)ردار شنا رسد یریدقنار نارسب)تدحو فرحان
 هلب رمسک كوه کال») لیلءت فرح هک ) بطاخ عج مالعف د زومآ) ردعج تادا نوئو فلا

 هل هاش دان و تکلع هلیص كعءاما هتسد یییدلوا كلام نمک دره ی ردهتسانعملاتناو لاوما

 لابقتسا قثلءف داشت ) لوعفم تادا ارار داما ) هیمالایند تلود) هنسانع» ر دصم ژرد

 هکرولوا هدنراشاب قاقوس هک یسوق ر هش هزاورد ) بصنم هاج) ردکعد لکد قبال باغ درف»

 یعسرءاهو)ردکعدنح هنسانح زاب زاوو) وقردار ز روناق هبا ههآ و رروط قجآزدنوک

 نوڪ! اب نشا قاقوسرررد هددنب هچوک هب وق ساجوب نوه درود ق جارد ص ص تادا
 هزاورد یدعا ) ردکعدیعلغب ناقوسرد هلهک ردروص2۰ند وک هکر دوکر غصت هحول ارب ز
 رفس ردرزو یسو) شاب وس هلا درلقت هراب ربغ بولت: نتفقح نیید یسوبق هماقو قوس
 رابکی ) دروح قب رافع هجاوخا و ) درب راک دزدان ) ه دنلح فوخ عد تسرطخ لح
 هينا ه دنناز هم ) رزا رزآقب راقت ) رزو e بحاص ند هجاوخ) ردکعد ندروغار
 ندبابار زردکعد تباث داب هنا هدنابتاود) ناک اعاد نعد همم یبوغوط ندندباز
 ندندینیحردپاق درفم ع راضملءفرویا تالیلبدیمب رش وید هم دنیج همش ) ردکع وک

 هکی درر و تکصا هنب زالغوا ےکحرپ (بیکرت لو صع یک یکیدلیا ظرلیضءب لکد ندندیج

 بصنمو ءاجو لک دال هداععا یتلودوكاله كنابند ارب ز كلنا لص تری یرلناج كابا یا
 هدر تکی دب کاب رقک هلب هلکنس بصنمك تک هتیرغ ین زنگ هلکتس هرمشطندنسوبق رهش
 دزارزآ یحاصاو ردلبا ندورخواربرلب رغوا برد هدنءاقم فوخ هدرفس هاو نوتلاو رولاق
 زلربآ ند لس ها وا هک ردتاود تبایو ناسک مس 5 راک یا اعاد رھ امارمب بان بان

 ردنلود هدن- فن زه ارز لکدع هسرشود ندنلود ره لها رکاو ردهلس هلکنس كدا هدنق ره

 رولو تباعریلصاحر روت وا هدسام ردصورروک تمرحو نرعوردق ردیک ک هدنقرهربهلها

 هاحزا سب تسنح“ ٭ تاب * رروک تدشندراکزوروردا تال.علید ردیک هک هرب رهزس زیهاما

 E رخ وم رو مد تساص» 8 ندر مدرم روح زان هدر وخ * ندر کج

 یقاواهدنتا یب هه شک رک و دم ناسا لی کک )یار قرط لر ازا سا)

 ( عب )

VIRE EE Nسس سا سست  



CER) 

 هل ص فرح زاش )ر دکعد شاوا سون هدرکوخ ) یلوعفم كهدرب كح ننءوکح ینعد

 زی

۰ ۷ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 

 ردقمو ا د۰ ندر )یوعم كاهدرو) هیمالمدرمروج)هلبازاوهزانتبحاصءفرحاو)
 ی حاوی كنا هرکص ندقدلرپآ ندبصن» ینعب هرکص ن دبصنم (تیب لوصح) یربخ
 یسافجو روج قاخ نالوا سون هلتعت و زاناو هو زان رداکشم ین٥ا ردتق كمروتوک

 هشوکزا س کره * ماشرد هَ دتفو داتفا قو * هود * ردحوک یلصاح رد دردش كءهروتوک

 هلص ي لس وت فرح هزه و)تدح وفرح ا هتف )ت دح و فرحا ققو * دتفرارف
 هنتف) لسوت فرح رهو ) تدحو قرح هدیساب هشوک )شعارطب ندارابتعا فرظ فرح

 دننفر هاش تقورپ (تبب لوصح) شا: افا بب رغ نیید تدحو فرح یب راهم ٌهشوکو
 انسور#*ایدلخاطهت رغرادد توام ر ندننطویعب ریدتکز ند هشوکر بک سکر هس یدشود

 ناک داز اتسور ) هس انعم هب رق رد وک اتسور * دتفر اشداب ی ریزو# هو

 فرخ یواءا و) هلص قرحاب نرزو ( هيلا یفاضا ۵ دریل اد) دالوا نیلبا دا وت ه كن وک

 فذح نوح ا هیفاترورمض اه ندهاشداب) رد هیمال هک ر دشک نوعا تذاضاینا تو )رد صم

 یراذجمالغوادنمشاد كر وک (تد لوصع) یدلبااطخ نیید نوګانزو ترورض یدنوا
 ر زونارسد *راد اوا ارزو هنیطالس نعد راددتک هنکلرپ زو كهاشداب رایلب ۲ شموفوا عل

 رد یک فصو لشع صقان) هیمالربزو نارا * دنتف راتسورب ییا دکب * لقع صقأت
 ر ح ابو ) ترحاصم قر حای و هلص فرحاب ییادکب ) لکد هر زو ردتفص لار مسل

 رلردنک هب وک ها دک ی رالغوا نالوا لتع صقان كر زو ( تب لوص ع ) هلص ق رحاب اتسورب )
 رد ه اکو لع رابتعا ار ز ید راردبا كلرارج هراتسور ندخاح كلبا تالیعاب د هدر هش نعي
 هدب GERE 3 یهاوخ ر د ناربع * تب , * لک د هلامو بسد

 ا و بطاح دردم عام لح ھاوخ ) هیمال رد تاربم# زور
 ه دانصا نیک ) ردکعد نرکو ا بطاح درف صا لءدزودا ) ردیلوععم مد ەم كزوماو هرهالر دب

 ادرک ن اوتو ) رد هي-الاک رد لام ر دین رق ترا غا ناو ) لیلعا فرح هک رد یا هک

 زور هد) فرظفرحااب زور هدب) رد هتسانعم رادصم درک ) یسنآت ج رخو ) یلوا لوعفم
 نبص كلاا ییعث نرا ار ىلج كاا كسرلد یینارمم كاا رکا (تس لوصح) نوک نوا

 مه اما i كالا میر ا یردب لامو ارز لا لیصحت لر رک كاا 99

 رحزو یدزابا برو یدرک هداز کال. الضفزا کی * تیاکح * تیاکح # ردلام رک ودرب

 اررد تشادرب دنم درد نزا هءاحودرردب شش تیاکش یقاط ی زار یدرک سابق ی

 رک ءرادیماور ی وتوافج ندنچ تیعرداحانآرمسب ر : تفکر
 ارقدخ هه ندرک داب هددنسد تک رحو نئثک داب هشیدناب کس تفک تسیچ ببسا رعرسب

 لعفو لوقو دوش ا اوغا ها اره دوش هتفر كولم ازو تسدر هج ره هک ارناهاشداب هصاخ

 تدح وفرحاب "هداز)ردیت# واص ااو مطم ارام هداز كلم علمت تایر تعا نادنچار ماوع

 تداکح فرحاب یاد 9 وب وس داز سد ٿ دحو فرح هزم ۶) ل سوت فرح هو

 رحز) سایقی رجز) تراک فرحا یدز ) ردکعداوربیب و فقوت ی هینای ابا یب ررض)

 یفاط یب) تیاکح فرحان یدرک )رد دارم افجو روج هدزرب یک كلوب اما ردکمروس هدنفا
 رم را زا نر دم د رد ن ر دصم فرحا

 ارءرسد رهدنوب) ردعقاوارم هدنزرف) هد منه ضعب) ردکعد فک سل مب هي :هالارهر مد )ردکعد

 یی رص رغ هیدن و) ی رص وعفم تر هتغک د ناب نه«)یخوسرم دیسرافردمولمندنو نازا

 یک" در

 یع" در

 ىلع دیس نبا در

 ی صد



 یروزس در

 |۱۳ E OEE هللا يد دهد ضعإ

 ها وفا)فرظفرح اب هاوفاب)هتسلاه 1 رهنیلعت فرح هک )لوعف«تادا ار ارن اهاشداب)ردکعد
 یدردیاملعق یهداز هاشدایرپ یسدرب ندالض9( بیکرت لوصح) ردکعد ررغا ردعج تد

 ندکلرمستقاط هدازءاشیدردیا افجوروجزسن ارواویدرروا كنوک اکوب اوری و یفول یو
 حورحو ) یدلیا | تاکش ندی داتسا حلف لوا هن ر دپ  ییعل) یدتلبا تاکش هلو ییسانا

 ضب هج روک ین نااحون كلوب یمابات یدرتسو E شو نوراق ناتق ندنس هدوک

 كنرااغوا تیعر دارفا ید دو یدلیاتوعد یداتسا یدلک هیصع ییعاح)یدلوا ردکعو

 ردن بس نیسروط اور هعولخوا مع ب هک نیس رنو ط راج یعب اوری وتو روج ردوو 2

 هراهاش داباص وصخ هقاخ عجكار ابال اوبقم قکر حو )رک كل لوس لار کدی زون یدیدداتس

 هد:سارا قلخ یتع رول وسهدرالبد هتسلا رواوا رداصندنلبدو ندنلا تاکو لم هک هنسدره

 رداک درمتعم یک یاعا و لاوقا تاک ول نعورد وب راتعا هلعفو لوق دءاوعاما رولوب عوش

 E لر * دتنادن رص زا ی دور یورو ا هتک ا
 یر ندزو یرلشاداو ندشد ورد در ء۵-رولوا ر داص ین د۱ )د-رولک لویان لوغو لوق زول

 یھلقا ی ملقا ز # ناطاسز دیآ دات ك رکو * راكد ندرللوا هدرابتعا ریحارز رز:

 معلق | ندولقایئا هسرواوارداصدنسب انلعفو لوقر ندناطلسرک | اما(تب لوصح)#دناسر
 و ی تکلع یتعی)رارردشرا

EEرمهط ردردصءندشاب لیمت بیذهل# ما ماوعق>رد.6 د رک كنان ن نازا  

 e كناخ ردیعج كفلخ قالخا ) ردیتفاضا هخاوعقع دلردص ی -هاصا هفالخا) هسائعم

 ۱ یا ءال یءاضا ناک دازدنوادخ) هتسان عم تد عویوخ هلینوکسو یعصكمالو

  ردیحش رص لوءةم لص بوصحریعص مه) ردكم روت ت ءاینا)ندخا ل اعقا ردناغرک ذم درم
 ردر دصم ندناب لاعتفا ۔اھتجا) قفصانسح) قلطم لوعفم اتابن) یلعاف الجو ) كن تدنا

 مک اتفو (بیکر ت لوصح)رد هنسانع .دابز هل ریسک كنب رع ءا شدن )ردهتسانعم شش وکو یس

 كا نقالخاكراەداز E هو دلوا یکی اعفاویلاوقا كءاوعیلاعفاولاوق | كتيط لس

 نوسلبالاع لوبتم یک تاہن لوبقعو لزوک ینعدنیسروت نابتلزوک یرانآ یلاعت هللا هد هلی
 5ك < كلا هداز ندنا شش کو یعس هد: ةالخا ب ذه كرلتو سد رده ءامد هضم *هلج

 TS هداز ما وع ردرلنوبهد راتعا ماعم ار ,زهدنعح كر ەدازماوع

 یدرخ)یدنلوا نایب ررکم هکتن هک سکر ه یعل هک ره* تاخر وزاح الف کرزب رد# دن کنبداب
 تاج وزوفر دعسا ح الف ) كلک وب «قاواواردص«یفرحاکرزب)ردعجار ه هک نیشوردصمفرح
 ردلیعتسم ندنباب لامقا رداکد لی 2 ندنئالت هتسانعم لاح ا شف ) ةتساتع

iبدین هدنفلقاشوا یمی)هدنکل هدرحرکه چ 5 ۲ رم و کات ا کیلشیاوبا راررد ے  

 یلصاح ردهتسانعء لبقتسع یضام هدنوب ) راقلاق حالف ندنا هدنکلکویو هدنکلبرپا رزلب
 دب یهاوخ هک نانح ارز بوج *رواوا بدا ب ها وا كوي ناءلوا تداوم ن کیا كجو ۴

AAردطاعد رە رحال ۳۵ چ !) شاب رتو )جتا بوج هبا يبو توج#*تعحار شف 5  

 ردکعد نلوا بتا درت دو لیفتسم ۳ نا هی ا كودو كکا هدنود ندندیمهت

 رد هنس اعم یرغوط هدنوب تسار) تبحاصعم فرحاب نسل ")رد كشخ بوج یرردعت كشخ

 كلوبو لا نیسراید هک نیان ا یاغا شاب (تنب لوصح) شعاب یجاغا ندا ناب هلاصعیپ وج)
 اهتعوقاذا نوصهلانآ × تب × زالرغوط یی زالوا تسار هلل رمغندشنآ چاغا ی روقاما

 ( تادتعا )



sese 

) ۰۵ ( 

AEAادا )دساتءمیادوب ولاد ردیعج تنصغ نوصغ ر سااو#  

 دشاب لیعفترد بطاتر ذم درهم یصام لوف توو ( فرظمسا ن م27 د یطرش یانعم

 E OO OR ERE قلرغوط رولک مع وقت یر دصم

 عج رهلوصف هدنت یلعافندناب لاعتفا رد هب تاو. درفمیضام لعف تادتعا) ردعحار
 سال واقا دفاتر سم مس یوتسم ء ون 13 ق ا
 ندا زیست دم د رد ع راص لء .ذعفنب ) ردکعد نشل شلاو لاخا سال ردنا شریر دعم

 دلم داجو ر دلغأف عوخرح اظفل ع وعتلا ) رص لوء:م لصم بوصتم رع فاکو )

 كراخ بشخ ) ر دقلءتم هع وه هل رورګ راح بشطاب )رد سالرمخ ںوص الع ندیازعا

 رد دارم راچافا یر « دو هاب رد شو كناج ردعج لا ه.دخ هلبعط كدخو

 ی ایا داره قکارغوط یرلنانس ند رلنادفو راذاد وب هزاتقب ۳ (تس لوص#)

 ا ES رغو ط یرلععا یرو 9 هک ردو ناشو لاح اما )

 هدیدنس ا کر رفنو بیدا ردت نسحار تالع #ز رلوا تضاد هر نیست 1 یدروس هک

 ههاش دا (بیکرت را اوصع) * دنا در ۳3 ررب دول هعارا شهاک. 5 و نت ت EE ا

AE NEی دلشغاب تم هو دک کک لوع» ا ردن زوس  

 مواعم ) ندیکلوا یدلنا هدان ز ینبص: ه عا یدابا كر هجو ندنغودل وا نیصمو تر

 نالوا كلام هیلعت ولسا الاو شیغوب ییا لاما شعا راو لكف كيدا ر وا ذم هک الوا

 ا تجار 5 هککو دک لکد زالوا جات هل هغارازا هکنب زالوا جات دککود یدرکاش

 8 اک فرظ العان ما * یہ اک ممم ٭ ت ,اکح * ر دلکد تیس هلضفو هلع ردادخ داد

 a £ 1۰ ی کوا ن داب لعە تو ( ا در کوا ك دشاب لوقت ر ( ر دتفاضا |

 تاناویح دوخ و هرزوا یس هغ بص لوعقم سا نداب لیعفت زرد هدرک اش عم هل هج صد

 ع ورفو رد هنب رق هک لعتع ملت هک هت ) ر داکدزاح یامعتسا ہ دناسنا ر دلعتس و دنسنج
 لید دشن كب اتو یم كداک باک ) ربدتف ردتبث» دوخ یتعم عم بلک ہد دیص باک ۰ دنرلباک
 راتاک هل وا عج اما) رد هنس انع« بتکم هتل وا درفم ) هداتب عج هلیادرف» ردکر شم ظعل

 هک شک د ا شحاق ءاطخ نورفیح طاغ مالک كحا!دص راتګ حارش ضا (ر دکءد

 رای زا رب کرملابلوال اییعییلاو al وبات کاو ةت کا نڪ ءاتلادیدشاو فاکلامضب

 یترابع ك اعصر اتو نی بتکمر ثلاثا ییعو نیل باکرب یدل ییعو ) نیاعم

 ه دنسدنع) رب دن لم ان یهتنادحاو بتکلاو اضیاتلکلاو دتکلا د دشنناو مضلاب اد ارد من

 ا لهح راهظا هد: E د سه> هعج سد ر د دا سه پت گو هدن و اما ردجناک مج تاک

 مدد #* له اارو) تدحو یر ون a کم ناک هکنداوا مو د سا

 ےک یو ا ور حو یوا ب ر ا

 21 رک 5 Eê ر مد رم كد ۳ رد اوخو یس Al نا ناراب ست

 نیس ضراع کرا هو و عج *هرهز HE :رانفرکوا یاتح a «رشود مشود نارحدو

 ر ایفرط هکم درز r ATE ی در دک هح کشار ی یرکدد ن ی رو 1 ! قاس هاو : :یدو هكا ار تا

 , كين لس ییاسراب د داد یی صع اروا بتکمو دندنارب و س دندزپ دن درک مولعم وا تنای-

 ار اک دوک یفرت شابز رب مد ازا بجومو یتفکن تر ورمضمکح رج ن“ ہک م ,ادید ره
 د دش رکب رکو د هل د ددد یکلم قالخا ار نيمود ) هو تكر د یسزآ 0 ا

 و د کات تسرد ح وا و ید ھا ارد دش راد تووا اغار گوت درک لعلرتوا عروازحداتعابو |

  ( CIT)س (

 یر ورس در

E 



 یرورس در

(+ 

 یعلید عبط ادک )ید جا مدآ یب وخ ضارب ردهل ول هدرازا ) مد صو )یوخدب) ردکعد

 ك ان)هبن) رجافو قساف ینعب) زس ریهرپ ردلعاف تآدا راک) راک ریهر ان )راکهمط یی یل بط
 هراکحفرحاب (E ردکعد دساف فدع ن دهابت) هلا هیاصا ءاهو یر كف كس عءاب و

 نارسد) ردکعد كولبرب تدحو فرحاب) ىج )رد هل و ه دیسانیدرک ) ردکعدیدرواوا
 نالغوا زو هرشود ) رد هاب هد هرشود ناخد) رد هنمانعم كاب هریک اب) هناس هریک اب

 هدنخرهز ردکعد التسراتفرک) زدهیءالو هلا وایاهح تسد) هلص فرحا) زوج: هتساصف

 ر را تسمه ر: ساعد تر دقو لاح هدحالطص امار , د هدوانالوا هدنلاب رکج ه دتغا هرهز ) هیمال

 ردعما هدنخ) وت یورا دزاد ناکوربت) (تبل مسویب هک مرادن هرهز (تدب)شء درعاش هکتن )
 ر دعسا هنسانعم تردقاراب ارب ز) ر دتفاضا هناوعقم لرد صم راتفکیاراب) هس انع» هلوک

 ییاهنردیکر فصو هدناصاماردهنسانعمیعلک راتفک ) رولک ندراب و) نیراب) یردصم

 ندهاک رک ) رل,داباقالطا هم الک سن ٥ رکص) هتساتعم ی روتک زوس ردندنلبققیخ بیکرت

 ندض راعهدنو) یدناوا نام هکتناةباسروقوا ح وتم یار م) هاب نیچس ضراع) رد

 شعار نکن داد وس هتنیید ردیاب کا كزو هر هل هدنارتبعت هلخر )ردزولدا مع

 یرسک كناب روال ) هاب ن رولب قاس) رود هلشو زاه ہیک رت هلارلیمحم محو ءا كا ءطر)

 ردا لاتا لص كف مال بودا ف: رګ ماوعاما) هدنلصا رد هلی د دا توت مال مالو

 Û Ê ےک فرح ارو)تدحوفر> ا و) هیم ال تک ۱ هرکید) درک ۱ فرح نوو)تدسنفرحابو)

 لاعفا تدحو فرحاو ) هلص فرحا هر ر دکعد رادتمر تدحو فرحان و رط)

 ماس ) تدحو فرحان و) ندولصم رداد یاسراب) ردکعد حالصلما ردا اف سا ندنباپ

 فرح هک ) تفص هد رم كين مد>) تدحو فرحا و ) ةفصاا دعب تفص د رح ك یفص

 رد هتسانعم بیس بحوم) راکو ناش می )رد هسته رها مک )تیحاصم فرحاب) تفص طدار

 فر>ارو عج تادا نولو فلا ازناک دوک ) ردرادیمال یرلتفاضا هریک كرازاو هرازا لحوم)

 لوا هلنوکس كنسو هل را هعص كاخو كون تست )رد هاد قوخ تدیه) صیص

 صیص فرحارو )یک باس نونواب نیمود) دیک تفرح نونو) تبسذ فرح ابو) ردکعد
 ردتفاضا هناوعفم لرد صموا اح داععا) هلصفرحاب) تسسذ فرحان و) هاب یکاعقالخا)

 فرحاب)ر :دکع د تاقوارک | ه یه ال تاقوا بلخا) ردیتفاضا هناوعفم لرد صم هد اع كر )هیءالو

 لو ES ی ۳ ذ) ردریغصتفرح هج )ق: وا هګ زاب هلص

 هدرک ان تسرد ) رارولر TIO :ك نل رش نآ رقیدالوا كم گو لر ب ع) ردعد هتع هلن و س

 د 2و ید ار هلصقرحرد ) رکددکد رس E , زا ما یتالس زاهدنا ی )

 یلتدوصیثک | هدب راد مدروک ین هاش کفر (بیکرت لوصح) رد هیاکحفر> ی راب)

 كرلن اس هکرجا رجافوقساو مط لها بید بدن دو لب وخ نمارب و لزوسیآو
 ید رد رار د ییلکو کح كم هاح یس اموقوا نا رقو یدرواوا دساف هاکهروک ییآ یکاربد

 هکلوک هنن دت خو فوخ كل التبم هيلا یسافج كنارارقرکب و راف جاوا هریک اب و كاب كولبرب
 یدرروا هشابط هننمسضراع كن ر هاکیدباراو یرلتردق هکعملت وس هلل ر یر, هنو یرالاګ

 رادقمر هک ردوب یو كنهصق یدرکح هب هماف نع هب کش ی روالب ناس ك: مغرب هاکو

 رايدر و هب سو ؟ اصر نیتکمو رلددروس ندع ورک د ینا رلیدلنا موا ەم ندشابخ

) 

 یزوسیچب اراک لث) ردکید یلاروص یش رد ییکر فصویور شر ٭ ید کشک کی

 O O ملحولاو و مہ اسو داعو دهازرب



(SY) 
 ضد ص ي ص سس تن تو

 یدتک ندشانوخ كداتسا یکلو ال رفع الغوا هوا هل و یدرلوا رداص كع یب کک

 هلا داععا ۳ كناو رلدداو ۳9 نااطیش هنر یر رطسدروک ییسکلع قالخا ناعم یکداو

 نو اا > واو یدرارروت وا دهان وا نوبو هل ر یرب هدناقوا ۰

 ناکدوک دنزاب كس رخ» رازاکدو وچ ل داتسا ۴ت تب *یدرارداق هنشاب كنب رب یر, لوا ندزرب
 كاس رخ )و دیه یمن زا رب )دواک ن ر تیک تل هدر یک كلو ۴ رازابرد

 سرخ راددیدرایضهدو زاید هیوا كشا هحزوا هلیعف كنسو هلنوکس كنارو یرسسک كباخ
 رردبا ادب تروصر هدنلکش ولآ ندرللک و ندر هک یکسد یکسا رغ صد فرح فاکوردوبآ

 یک يراد ا وا ا ور نوک هههور و ا بورک هتروص لوا یس رو
 ا یاسو میلح نعپ هلوا رازآ ک هکنوج لع» داتا( تدب لوصحم) هجو لکاو

 وزاد * هلذط ع وا E مود لعمو داتسا) هد هنس 7 اس وا یوو وا كسرخ . هدرازاب

 ی a د دول دز شوخ لد هک هک مدید ار نولو ۳م مدرک ر زک رسم ا زآ ردرپ رتفه

 کنار 1 < ےک الم کد ار سالبا هک متک نانک لوحالو مدرب فاصلا ۰ دروآزا

 شوخورپ EEE کک د تك ود دود هدد ناهجید مر

 یلعلا هلن الاةوقالو لوحال) رد هنسانءم هداز هدرارب یک كنو فاصنا) ردءةاودندوب هدرک
 مدروک مدایارذک هنس وق ا لوا هرکص ند هته یکبا( بیکر لوصح)ردکعد مظعا

 نوا حر قخارلشم روک اک یدک هن ورلڈ الا وخ یتلکوک د! زوا یکاوا

 هددناهح د مراد رپ رلد دنا ۳ نوه هرلکلم دن ینأاطوش مدد كره دلوحالو مدن اهداز

 نییدردنوحما باطخ هر هدا«دینسا ) ردراشع د هک ناد اک ا یددو یداوکو درا

 ںی” حوا * داهنرانک ر شنیع-حوا#داد بتکع سس یعاشداب*یونم * شاک د باطخلباق

 هتسح كن هتک یرظ دانا لعن ندننسوا یداالوا مو ترعاما ردد واط م هدنفحوا) هیات

 هک هلوا موا »۰ )ر دشعد نیعس حوا ن نوه آ | راربد حوا کا دسلوا هدندشه و نت ردشاوا ٣

 نیش وید ک انو كابو -ەدنو)سشمرولوا هكا هلن ہاغأما رولوا نم .وک ی وا كنيطالس ءاتسا

 هدنولاما) ردنابرات کر دعحار هرس) عضو كل E وقرا ن نا اس نوعا نزو ترو رم یر

 نعل )یدو هنع دعوت او ةحوارب ندشهوکی در و دبتکم ی اغوا اش دار (تی لوصخ)ر داود رم

 رد ۵,ءالحوارمس#رد, ر هد هک هد اتساروح * ررت هتش ولوا حوا رسر#*یدرو حوا ش  5 ا

 ردب رهم) رد -هاطا 5: )اور درصد ات سا اروح رد. چا لد دانو هلد وا و هتشو )رد هلب وب هد: داضا هب وا

 هلن وتنآ هنحوا یوا ك هداز ماه لوا( تا لوصحع) رد واال ت ب £ هدنول رهد 2

 ندنب دع كناباب یسافجو روجكداتس | )وب فا تموم نالبزاب یدیشازا لرد د وک نو

 سا3 نت E زا سراب# تساکح# هلهجردب رهمورردشر :ا هلّصذو متداتسا روحار ر

 را زا دناع یرمج 5 تو ا BETTIE داتا تسد ناع ا

 ET اوربآلخد دنز رف یاتفک شاه یراب درون هکی رکن دمو نا 6 هک یرک مو یصاع»

 فرحاار"هدازاسراب .* درادنیعم لخ درک دشبار یس ؟ سم ناوار دحج رخ نعد نادر کی ایسا سطو

 2 هک ) شا ا طخ نب ,دردنوګ ا تدحو هزم ( صاصم فرح ارو لسو فرح همه و تدحو

 یک ینیدلوا هنسانعء هوا طم هل رک كمال هباط) رد هنسانع لورم دلد رم هک كناروی ےک کلات

 رولک ما عاهد رع هرزوا مگبواسا ردمیج كع ناع) ردشلک نوحما تفاضا هز« ه هدنرخآ

 ردصم فرحاو ) ردکعد فرم ر دلعاف مسا ندنیاب لیعفت رذبم) هرزوا یزو تلق عج
 مسا رکنم ) هنس نعم هاذک ردیعج كتصعء یصاعمو ) ردکءد مبج راس ) هاب یصاعع راس)



 3 دلعاو مسا ند ا ںاعفا رکسع)تدحوفرحاو هام ورشات ندنابلامقا ردل و أ

 ماک نآدن واد # 1۳ رداات هرس ۹ رکفقالخ كلبا ردکد دل هل سا وش برق لک یر وضح

)۱۰۸( 

 یرردقت شنعص) ر دکعد هر 5 رپ تدحو فرحاب یراب) تدحو طب هنس نرو رکس
 هه نا تولک نر هلن و کس :’Jia ءاخوی و ت د لخد )ردن هن قیرطب

 اہ نادرکی ایسا) انصو قوذ نعد شاع) ردلاوزرا e ناور بآ) راد

 ۳3 هنود ن دندیدرک ردههشم تفص a 6 نادر و دکءد نمرک د هللا ناسا :او اینا

 دیش ا فرح اب ینک ) هباب ناو ارفجرخ) ردکعد
 یدشود هالا دعب و سایف ی تم ند اک ورم كن رل يع كهداز دی اعرب ( تیک رت لوصحم)

 یدنتوط تعض هیدن ک ینارساو یداشاب هروذو قسد یدلوا كلام هلام رمسناروا نعد

 E عورشءانو رگتمرو ندرصاع» ميج یدلاق هتلر ج مالک لصاح

 ن دا شوخرمم بورو کم ینا رکس» رو یدلشبا یارک عیج

 لغوا یا مدید هیتلر 3 ا 3 ل هر ؟رب رروب 0 یدلنا لامعتحاو

 نک هنودافصو قوذو ردیکر ک 1 مکا 2 ۲ وص رفا ید رد اور بآ ا ۲ ی تب دنربک هک اوت

 yT هک او هکیب نعد ردیکر دیکو ا نعل دلو یتعب ردنمرکد

 دهها ج رخ تسال تلخ دوج * هءط5 * هلوا یرولک نبعهیل صاح هلوا يەم لخد هکر دلسع
 یرلفدالربا یا رددنهانهربادورس) لرد فرح رک # دور نایالم دن ۳ + ی

 كرولک نیعم هکنوح ررو- بودا اط هب هدازاسراپ (تسلوصح) تدحو فرحابو) دنسن

 یلدرو ربا رارار, یی ررلب ما را م رب زهلیاق رج رخ عل كار ابا یر خر دق وب

 ۱ ۰ ۸ ا هد ا هراب نام RI ازای نر ۱ و دنا ته

 كب یعمجو یرسک كالا د هلجد) تدحو فر> اب و)فرظفرحاب ییاسد)قلغاط ناتسهوآ )
 رع >ار هر هلجد رمتسم هدننح لبعاف اف بئاغ درغء,ع راضءلءفددرک) یتعرا داده هل 0

 (تس لوصح)تدحوفرحا و )رد هب هرد دود ) هتسانعم ساب ردکءدیروق لشخ)

 رولوا یاحسباد رب عی رواوا هرد یروقر یقمریا هلجد هلی ر هس نگار ن رب هدرلغاط رکا

 رروب de رط لس هرم رونکو د بوقا ی وص هلحد دکبااوا تئوامء ندروم) لص صاح

GEشیپ بداو لفع * روتب کود رمت یکهدکبا هللا ح رخ قوح رو لرولک عم هکنوج  

 2 دلزارعس یروخ ی عسل و یر قع“ دوشی ءربس تگ نوح E بعلو و هلو ر

 تن شد EET تفک و د رک ضار ءار ه لوخر و درواټس وک رد رح” ناشونو

 زرد هک 8:ا فرص هب هند نایلوا ی قلل یگ وهن * تسادنه در او ی با

 باط حرف بعا)ردتفا هلینوکس ناو یری ؟ كمالو هلدنو سو هژر رمسک تذيع و هک كم ال تعل)

 كم ود هلب را هک كم ءاو كنيس یرمس) ليله فرح هک ) هلا هنس نایللوا نسح ردکلیا
 عام ەدە: e د كدودەلغوب ردك رشم E 1 ریل ) رد هما: #۳

 هاس دوم یاو ۵م ۱ ندب دیشون رد رد ص ےسا شون, ) دا ریصت د نیلبا مڪو هذن . رب راو

Jê)زرد ككك تویلوا مداح ها و دم وا او  

 بعلو لوا بد ويو لقاع نع توام هک وکو ا داو لقد مد دهرس )بکر لوصحم)ر دکعد ردکم
 ںالغو انیس قاناچسلو نیس ر کچ ىق نیسر دلا تدش هذکو د تم هکنوحارب ز هلالر ی وهلو

 ه:غالوفیزوسو ندنذل همگاوهع لیصاحندنذا یک او زو و زاسا و ندی ذل واور خوب

 و تحار رضاح یدع"یدید ویدادا ضاربسا هکزوس مب و یدع ود هنغالوف یل یدمروت؟

 ( تو



(:۰۹( 

 تادانوئو تلا) زد ةا كلامو بحاص دو ادخ#* یه ےب زا درب یک < نعكبنو

 ر ددا ر فصو تج كنف د طع یرحو او )رد تفاض | هداوعفمک العاف حسا یفاشا ها6 )سا

 رد صد فرحایو) رد در لی داش نم 0 اک رکو مد, دوج ارج )ردص+فرحاو)

 (تسلوصح ) هیمال یفاضا و یخ” ی روق ےب زر دلی بناغمج عراضملءفدنرپ )ردکءدتدش

 تدش ررکح ین راردلبا تدش نوح تلود یمن یکن ب بادعصاو دا رع ند ماک تاک ا

 رارکج تدش نوح نالا ندوفرو ولدمرکج تدشو تاجر ناز زر, ن ەل ندنسوق رو

 نک یداشور*ررواوا ۸ام نون لعغلاندنفوخ مرکج جاتحاو رقفهدنامز كعلک یبصاح

 تیک ندندنور ردءطانحم درفم فا لءفورب * دو صا ندروخ داش ادرف ع# زورفا درا یا

 ایداش)رلن یا قا-اتسور راذیلبا ص صك ۾ ةع یان)را دملا اطخ رل د ند تفر ردکعد

 كلادزورةاد) ھا زو رغلدراب) ردکعد هلا ندندبنک رد طاع دردم معا لە نک )ردصهفرح

 لک وک ند دږزورفار دهد هک ندندزورف ردي رت فصو هل وكس نزافو ىع كمالویرسک
 ع كنهربا هیمال اد 9 غ) ردکعد یی دا رورسم لص اح یی دا نشور نعد ی ردناکلا

 EE EC یقوک و سی رابزورهلد یا هلا کالنشراو (تد لوصح) ردکعد

 5 ۲ رتهدنامه) (درادیم هجگر مدقن ندروخ هدما |" E د )رروب رع A رداکد قال كيب

 رکدوهتسد توتف دوعو ما هت نا تورم ردصرد هکا رع فکف * ارادرُف راک مراذک ادرفا

 اکبا رھ) رد اس به نر دیو كتابا ردکعد اصوصخ فکذ * هداتفا ماوع هاوقا رد مانا

 لرد ص »م ا رک د)ر دهل ول هدو دةعء)ازاعرد هیعال تو مر دص )تقص طدارقر> هک )ردکعد

 دیم ال و ا روا ) اد ناسحا ردر د صم ندا( ااموا اعلا )هیمال ر کک هاضا هردصء

 اسم a 2 "ورهردصکاکب :اصوصخ مزال ق اوال اماع هلا ی دمر وک ذمهسک ھا لوصح)

 هکر ه# یوشم#* معدلوا مع روش هلکاد رموح لاخر د تعود هءاوع هارقا ماسحاو مالا

eیرسک الاد مرد ) رد هتساعم ر ءمشم هدنوب اع* مردردها هک داشت دن # مرکو ایس: دش  

 هل هد ثناهو یتوکس كنارو ا ثالاد رد مهرد هک رع رد هثسانعم ها هل. كلارو

 یتعیدکو د موکو د هنعه2اهک ردلکد قبال هلمرک وانهسیداوارومشع هک سکر ه(تب لوصحم)
 هک ی اور :د*یوگیدشنور_ وح وګ ما 4 ھالا ارت ییاسحاو مرکو هلو ص تویلنا لب

 نورب)هتسانعم یکلبا دا لس تاب وکی :مانیر دمن؛ردص«فرحابو) هاب وکن مان*یوربیدش

 دلینرابعنیتعصب نع ةا نورب سب هلی یرایباتسوراماروقوا هل رمسک كنا مگ هافرظر دکعد هرمشط
 یرردع "وقرد)رد هل صفرحابیوگب) رد هسا ء١ تفر هدنوب دش) ا نیلبا ديف

 قرح هک ) ردکعد نیساکد رد قب طاح درفم لقترم ل لعد یاوت ) ردمرکو ناسحا رد

 هلص فرحاب یور ) ردکعد نیس هیلغب ه دلو بطاح درمم ع راضء لعف ید ) ناب

 هر هلحم یدآ كمرکو اتحس عر یلدا اد كس هکنوح( تس لوص ) ردت ور یر دقت

 لص احنی۔اک د رداق هخاحت هکزوب نسوق ناسحاو فطا یداوا شاف نعي یدقرج هرغط

 سدرد هاخرددارع ندرد هدنو) ردعنام هکلا دن ترهشارز نيس نەدا لر یر واف

 ع٣ او سلنا تلفغ ندب اطخ و نیددسک مت یوړ یی رد كوا اط هداب وب

 مدو دررذپ یمن تحصد هک مدید # شماغ وبا ییا نهم نیبد هزوبنیسویلهب ییوبق یکزتاب
 مدیناد رد تحاصع زا دا یورو مدر ی کک 2 دننک ی رثاوا درس نهآردنم

 اس اول ناف كيلعام غلب دلا هتفک ہک میر اک ار امکح لوفو مت تمالس مین و

(۹ 9 

 جد ملک ود نهو ود د فطاو اهنا مشاعل ی حد دععتالدر (aS توتو هد: شان ر ات >او مرک نما

 یرورسو ىلع یدیسیادر

 یرورب-و لع دیسنا در

 لع دس نادر

 یرور.در

 یدرورس در



AT 

) ۱۰ ( 

 رد) هیمالو هلا نم مرک مد) ردکعد ربا لوبد باق درفء لیقتسم نن لعف .دریذب یمن × كل

 یتفاضا هز دصم كردصم تص انه رت هیءالو های یک یباسو ادرسنهآ ) هلص فرح

 رک ذم درفع ما لعف غلب ) هسانعم تعحصن ر دیلوا ر دصم كنا هلعاقمتڪصانم)رد هیمال

 ردق»هلرورح راحكيلع) هنس ا:عم ىذلا ردلوصوم ےساام) ردکءدردشرباندنابلیعةتر دبطاخم

 ندیارحا هلیس هلص لو صو رداوصوم “هلص قوب ی ندیارعا هیلعف اج و ردقاعتم هتبث
 تمالع قلطم د>لءف اول )رج فرح لو) طرش فرح نا) رد عاب لوعفم بوصنم الح

 . یکلوا كاع ) راج « دقلوا ین فرح ماهفتسا مساام كاع اخ ) ردیط وة كنون مزج
 هنر ومد قوص كلا مسفنیسا منو ایا لوبق تحصن رسب هک مدروک(بیکر ت لوصح)ردییک
 مدردنود مزول ند اح اصمو مدلیا كرت ا راک هاکوک د دش یکرو هد یە نایارتا

 هکیرزوا كنس نسردراش عد هک مدن دبا ر یا مدلغب شلا یاوقاکحو مدروتوا هدتمالسجکو

 یتعل ندنا راو هن اکس دوخان قوب د اکس هعرا را لورق رک اهلا لاصبا لو نالوا مزال
 هک یاد هحرک * هءطق*رد خالبلاالا لوسرلا یلعام ارز قوب ررض اکسس ندنرلکدلیا لو

 لوبقهدنوب باغ عج لرقتسم نت لعق دنونن *دو تهصازا ینادیم هجره × وکب دنون
 نیسرواب هک ی هن سدره هل وس نسر ملک, د کوزوس هک نیسرولپ هج رک( تب لوصح)رد دنسانءد را
 رانو ایا لو هسکنرکرتوسابا لو هسکرک ردتعصا مزال کس یی نددنو تحصن

 همس رسو نون زو زجاعرس هربخ * دشب ردنا هداتفوا یاپودب * ندب رس هربخ هک دشا دوز *
 تیحاصم فرحاب یاب ودب) ینا لوعفم ینوعصع ك دنا عارمصمو لوا لوعفم كلي )
 نیکد تعصت رک رواوا مت ( تب لوصح ) هلص تادا ردنا) هرزوا لصا هلواو هداتفوا)

 تدد# نیس رروک راتف رک هسصمرب نعل نیسرروک شود هعازود هل ابا کیا یش ریس

 فیح هکر روا هنلا ینلارمسهرخ (تب لوص ع )*دنمشنا د ثید> مدینشن#٭ غب رد تشدوپ
 سد# رب فیح هنک و دلکد تعصدنولوا ناوسلومدا یی ودمدمتشا شزوس لرتعساد

 هلو تخودیم مهر هراب هراب هک مدذب تر وصد شلاح تکنزا مدول هدرک هندنا همآیتدمزا

 ار شورد شر تلاش نینحرد مدیدن تورم دمارهب شااح فهضزا لدتخودنا ی دره

 هک یی هنس لوش هرک ص ن دندر (بیکر لوصح)* فک د وخ لدا ندیشا كغ و ند يش ارخ ته الع

 همه ه-معاو یدرکید هرزوا هع ۵« هک مدروکا رهاظ ندتناح تکن كلا مایا رکف لوا

 صیعمو زذکم ندنسانوو رەد هدازو نکلا فض مک وک یدردنا رح یعل ی درون او

 مدهروک تور یکلیاحورح لکو ک بویلزرا ینا نعد قجاص زوت هنتسوا بویلم رط هلتع الم

 زورز دشد دال * سم ناب اب رد هلف-س فورد * یونتم#* مدد هلکوک یدنک *

 قسم ناناب) فرظ فرح رد) ردتفا هلو یرمسک كنس هاب هلف_سفیرح * یسدکتت

 ابو ) هیمال یسدکننز هر ) باغ درفم لرقتسم نت لعف دشپ ددن) ردصم فرحا و) هیمال
 هدرکس تاغللصاح هددناهد ا | شوت هدا قحا عل ید( تا لوصح) ردصم فرح

 ناکهشداب ینوک ییاراط لا یلص اح زہر اق بودا رکف یکوص نعل راق ندرةفو ندنفاراط لا
A FEET PIE 1ع  

 تادا ردنا) ادم تخرد # دنامه كر یی مرج ال ناتسز * دنانفر ناراهب ردنا تخرد#

 ۱ جرا ضد لعقدناشف) ام هوږه ردشع رب) هرزواسایق فالخ ردراهد عج نا راهب) فرظ

 ۱ هداژ ناتسمز) ردیا وهم مد م كدناڈفرب ( ر دادیم رح هنس ا ەم راجا کا باغ درف»

 « دنوب قزاو قرب كر ردکعد لاح الو ةهشال مرجال )رد کعد شف زاجرسکو ع 1

 ( یاری )

۴ ۳۳۳ ۲۳ O I 

۰ 



CEND 

 نیشع تحرد هدراپ مانا (تد لوص) روااق باغ درفء ع راضم لعق دام) ردا یخ قاری
 هدا ز لوا دازاسراب هکر دول هصح نددصقروااق زد ههش نیس ر کود و رکلس

 یرمسد ی هاشاب * تیاکح * یدلوا حاتحم هرجمک هوشیدلا تسدیپرخا اودا ؟رح

 هر ناب دوج نادنزرفزا ی هک نانج سس وا فست زا دز رفا کم د اد یداب

 درک هذخاّوم اردنعشت اد كالم دن دش یهنه تغالبو لضف رد بیدا نادنزرفو دیسر ییاج

 تسناسکی تییرت كلم یا تفک یدرو اناج قو طرشو یدرک فالخ ار هدعو تفکو
 تدوم بدا) هلصفرحاب) تدحو فرح یران یرمسب و یهاشداب ٭* یا EET نکیلو

 یعلیدرب و هيدا د داتسار , یلغوا هاشدان ر بیک رت لوصحم) تدحو فرحاو) رده العم

 یرادقهلب ر )»هرب و هب ر یک ك رالغوا یدنک کو ردکلغوا كنسو یددویدرب وهلم

 یلصاح یدلوا لصاو هیدبن مھر نکیل یدلیارم صل ه رییلعت : ینعی یدلبا ششوکو یس 0

 ی.دا هاشاب راد ,دلوا يهتم هدتعالب و لصف یرالغوا كلعم ویدم هدیالیصحت هنسلرب 2

 نکی رولوا « ,راکهانک ها اوم ارب زهجشداقتعا كهاشداپ هلوا شبا ءاک هک هلاک یدلبا هذخاّوم
 هنن رب ییافو طرشو كدلبا دعو فلخ هد: يلع كلغوا یدید هاش داپ و ردیاتع دارم هدنوب
 شیک نی هديا سس هد بز اکآ ن دم دنزرف یدنک شعا شعد اعم ٩ ها رک

 نودیالج هریصوت ,دولعت كلم یتدلوا هره! یندلاک هدارعاشو بواوا لماک یر دنزرف

 دادهتسا نکیل ردر ارب تب رت هاش داب یا یدید بیداردیا باطخو باتع بودیا هذخا ومییدا

 * یسورز دشابن یکتس همهرد a كنسزرز ویس هح رک * هعطق#* ر دفاتح تیلباقو

 باعا شد ردقاربطییصا كشاط نکیل رقیج ندقارپطرزو میس ار ز رد ازاغیکیدیدكنسز
 ید 7) رددهاش هک زالو E قاوا قاوارب نقیجرزو میس صوصخلا لع ییبطإع
 ترورض دیدشت هدار مسورز) قالوا او خت نوجا نزو ترورضرد دیآ یمه هدنلصا

 ريج ندشاطر زو ےس هجرک هکر رد برو لبث: نوا هدازهاش (تب لوصح) ردنو جما نزو
 دنک یمنابناییاح #*لیهس دانیم ماع هدر * ردهل وب ه دعقاو زالوایورز ه دشاط ره اما

 هرزوا یلک شریفصتیعق لناهو یعنض كنسلیمس) رلاصوترپ عب راردلب دات یه * عدا ییاج
 ر دکمرب و ینو قابزعرق ه ايشا ضعب یس هصاخ ردیا ع ولط هرزوا نع راد هک رد بکوکرب
 ینیدرویب دبات ی مع ھر كفنصمسپ e هدر رهنعلکد نرم هدنر ره ك ضرا ۶ رک
 هلق رطلشع هن (تدن لوضع )ناتھ عداو)قج 7 خاطنابنا) تدحو فرحا ین اج )رد ییا عدا

 نیشم ینعل ر دبا لصاحقجرغاط « د ربرب نکل نت فر هلاع عیج یزدلب لیس هکر روی
 قو ل ۳ هدضایف نل در و كنر تدسد هز دادعتسا هر هثسدره ییعبیرغلبو نان ته هدررب و

 رد شم وا لاو منو ستم ندج نییدرد هتسانعم دوشم هدول دنکم) ردفلتخدادعتسا نکیل

 دازیدارطاخ یافت هک نا تفک او ید سم هک ین نازان زا مدینشاریکب * تباکح #
 ه-العاف لردصهرطاخ قلعت * یشذک رد هکتالم زا م اقع یدول هد یزورپ رکا تب زورب

 رد هنسانعد قزر هللا هیلصا ءا یژور هلص فرحا) رد هیمال یفاضا هداز یداو) ردتفاضا

iی 9 قزر ندندیهد ردیبک رت فصو هد یزور) هلص فرحاب ) طرش قرح ر  

 هکمدتشیا ینب رب ندی ره تاریپ (بیکرت لوصحم) هلص فرحا و فرط فرحاب ماقع ر دکعد
 E ر ا زاو لغت هفزر كنب رطاخ كنلغوا ا رتو شرت ا

 ید ز وا وا برقا هیادخ ن درلنا یت عل یدرک ند هکنالم ه دماتمو هبت رخ یدیلوا هیادخت

«<< << 

 زا *سوهدءو نو یدو وءارف توهم مادر # 3 د دم ۳ د + ست نارذد" اد E ها و # هعطو#
 تست نان یادی اس ید ی کا

 ی" در



 جت بر

 یم در

) ۱۲ ( 

 هفطن ) هزوفدم ر دوو طعم شوهدمو) هاب نودم ةف ( هراکح فرحاب یدو ( تفص

 (تسلوصحم) دکع د لقال شوهدم)رواوادقءنندنا ناغوا هک وص نشود هنر انا ندناباتآ

 نوفدمهدننرف انا نعل | شوه دمو نوفدم دهطل هک هدااحلوا یدلیا سومارفا دخ نس عد

 * شوهو ترکفو یآرو قطاو لاج * كارداو عبط و لّمعو داد تناور * لدا هق طن ل ةءلال

 لاجو كارداو عبطو لةع ید یدرب و حور اکس ادخ (تب لوصح) ردحور هدنوب ناور
 الاو ردشاکنوجا یترورض هیفاق شوهو) رکفو ردت عب یآ رو کت نع قطو نسح ینعی
 سفن سدیدلبا روح هدرب یکیارب ااس هکتن ردلقن تمالعیساب كنرکف) روئلواافتک | هالقع
 بک م تیوزاب ود # تسدرب درک بت یعتنشکنا 3 * شعالک درادربخندلفنوبنییدردند هلک

 قر نوا هکلا یکیا نعد یدلیا بت رم نمر نواهدکلا كنس (تد لوصح)* شود ر ت حاس
 يایرادش نونک*یدرب و لوق یکیااکس قع یدلبا بیکر توزاب کیاهرزوا زو هوا یکیاو یدرب و
 ندد رادن بط دروم عراضعلعفیرادن*شومارفیزور تند رک دهاو هک * تمهریجات

 ندرکدهاوخ)ر دکعد r AEE ریحان ) ره ییاههتسا یانعم دا نظر دقناص

 ردکعد ولو هسرو لوا رادتعا تدحو فرحان یزور ) ناطخ رع اتو ) ردکعد ردرسیدنآ

 ندرک تب زور دهاوخ هک ) مالکر دقت سب ر واوا كعد قزر هرو وا را تعا ندهلکسغن اناما

 هک ته یی یانیسردیا نظ یه وای دعس ( تدب لوصح) هجو لکلو روا وا شومارف
 نیلءااطعاایشا ردقو اکسیلصاح ردمسدنوایکفزر كنس هکاب وردرسیدینوا نوکرب نیس

 کنم رد ت رمل هک مدیدا ر ییارعا * تیاکح # دریا ص وما ارد یک زور هفیطو ن وکر

 تاع هک ندیسرب دنهاوخارت نهب تبسانا نع لاقالو تبسنکا اذام ذيل موب لوتس كنا یا
 ادل فرحاب )لوفم تادا ارو ) تدحو فرح انارینارعا # تسا تردپ هک دن وکنوتبچ
 ماهفتسا مسا ام) ردکعد عجلغوا رد ریغصت كتقبا هل ر ه2 د دشم ها و نونو یم كلاب یب)
 ردیاوعفءمدقمكت تبسنک ا) هثسانع یشیاردشملق مدح ےسارب هلیکر لوصوم مسااذو)
 مسا نم )هلص فرحاب نه ) لدنازق قعر دلا بک ب طا رک ذم درفم یضام لءفتبسنک |
 رک یسات تلع) ردکع د ل داوا توسنم هیک بطاخ رک ذم درفع یضاملعف تبسلنا) ماهفتسآ
 یدرلب وس هنلعوا یدک هکمدروک یی ارعارب (بیکرتلوص#) رد هب و هدیسأت تردپ) ناطخ

 اکو لیا بسک هنهدایند نیسرولب روص نهد نی اوسم ه دنن وک تم ایق نسییت عج کوا مب یا
 ردیک كاا هک رازعدو یعرش كدلشایرخ هدایندهکروا, روصندنس نعد نیس وسنم دیک زاید
 هک از هب اج * هعطق* لک د ندکیسذ نیساوئسم ندکیس> یلصاحر دیم س.سح ۱م
 ار ار همک )لسوت فرح ءرمهو ) تدحو فرح اب ٌدماج * دش یان هلبب مرکزا هنوآ * دنشوپیم

 ردکءدرارترواو رار ردیکب ئاغ عج عراضلعف دنشوپیم)تفص طبارفرح هک )لوعفء تادا
 ر دکع د رار وا یدرردیا سول هلا هل .€ نيسو هلس رع ءاب ردعقاو داسول یم هد هڪل ضءب

 هدشهد انعم نل فرح ه)ردعحار ه هءاحیرص وا )ر دمز ال قاوا فاصمهب هد دماج هجرت دقت ون

 كمع ءا هل )ردکعدتروق هلینوکسكنارو هل رسک كب رعفاک مرک )یمالهلرپ مرک ) رددیم
 ندوخردلعافمسایا) روهشعینغب ردکعد یلدآردتبسز فرحا یان) ردکعد كیا هلی ریسک
 رارتروا یی هبعک هاکنا نعد ررردیک 4 هک هک ییهءاجر (تسلوص) شان نظیبرع یو نیبد

 رادان ندندروخ كسا هءاج لوار ردیالیصت و مظعت اکا عب رارپ وا هک یتسههاج كن هبمک دوخاب
 یز رعاب * هک ردوب لیصا یدعاسیدررب وا بو دنا عظعت هد هنندروق كساالاو یدلواروپشمو
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 تد>وفرحاب یزب رعا جج اصم فرحا ٭ دش یار 1 واویمه مرحال * دن و

 یاد رد هتساتعمز al او هل و یرمک كمع ی اک یا رک) تدحو فرح اب یزور)

 ديس نادر یدروواهلاز نعره فا ةماح هکر (تس لوصحم) رد ثب وس فال نیید ردن وه همارک

 ییعل یداوا رع یک كنا قو هه. س ی دليا تاراصم همرکم یک ییعد نوک هر
۳ 

0 

 تدالو ار مدر" هک دنا هدروآ امکح یفیاصا رد * تب اک * یدلیا بسک ن دنآق رم

 هارودردب ار شب تو دنروخت اروداخ FEN هکلب ار تاناویح ر راس هکنانح تم ا دوه ود

 مک یم کدزب شدیار هتکن نبا یراب تہذارثا دب مدرک هناخرد هکاهتسوب ناودنر کاری
e,ردامایدرخ تلاختزد هک دو ول دیش د نیذح رحو ده ديم یهاوک د ثبد> نا قدصدز  

 ,a ea و کدزب رد مجد هدر هام 3
 و فاک مدزک )زاد اا تاور دنا هدروا) رد هیمال تقاضا هبامکح) هسا دو ا

 ردر دصم تد الو ةناب دوهعع تدالو) صیصخ فرحارو) رده رقع هل-وکس كم عیازو

 رداش> مجاشحا)زالوا یدالوننرقیمانا یک كت اناوی> و هک ردوبدا رم هنسانع« قعوط

 CC ر لوصحم) راعیج ىج اقرب ندنرقرباریزیدنی اداری ینس هفیص عج دنر وک هاسا هد یسک ها

 تااوء دو یتعار لک دنیعمیتدالویپ ؟ كراویحر ا ا رەع هکر ضرل فا اور

 را زاتوط لوبا رکو رارانرب ینرقو 3 نسي را كتب لا هکلب زایادلوت ندش ندننرف یسنانا یک ې

 كنواو ار یهتکنوب دراز ۳ راكعاضواىر اک داباوب رواب رو که دنس هزاخ كني رع هکر اب ردلواو

 یرمغندنو و رر و تداهش هنکلکح رک كزوسوب ماک وک مب هکی دید شرد ماب وس در

 هل ول هلرلتا ند رلیدل | هلاعم هلل وب ااو هالا هدتلاح كل ه درخ ارز لکد قبال قلوا هنن
 ردار رسد * هعطق * ردرللوفمو راب وع نیل وب هدکاکو ههیشالب نوح راک دارا هلع اسد

 ردپ۱لوعفم تاداارو) تدحو فرح اناریرمسب * دن نیارم داب درکاوج یاک* د و

 درناوج اد فرح یاو) ناپفرح هک ) ید وا هر نو نزا ردشرد یر دعت

 هنو مم کتا تس دننا)ر ردکء د هاربزا یی! تو ط هدکر طاخ رک داب) مدآ یه 2 ؟ی را

 هک ره* لر, زاید ول د ا هکر د دا تو ی یسایاب هنلعوار (تس لوصح) ردتراشا

 تسود) هیمالدوخلصا) هلص فرحا * ریل ودویور تحود دوشت * دنکن :افودوخ ل اصااب

 یک ردکءدولتاود ردد 0 Eî ادا دنم دن ود)) رد)هعت همی ی :سانعم لو ء همردتتیکرت فص ویور

 یدنک هکسک ره (تش لرصع) شعارالکد سرفنادیم سراف را در ددیک ر فصو دنعلود)

 ۲ ل رب ۲ ۱ د - ۰ ۱

 یدورح ول ا تاود !٣ زاوا واتلودو لومهم هک لوا زالوا هرزوا زاس رحاو فطاخمب ربا او هااصا

 هحعاتسات تەك ییآ یمن نورمب نات مزار ج دنتشک ار * همطا * مروک ن رو تداعسو

 کک

 یس و رد هرو * توت * ملک ہرشط ید, مشق هک راو متهر رح ھه زا ی دید نيسم

 E: ES هک دول هدم داس دز رف رع دهه ردار س ورد هار شا > تدعدوب هل ۳

 اقا تا ےن ک ناشد ورد ل ذب تسم کاله هح ر ھ۵ ما «دیشوپ کهقرخ نیاز دغ ی

 رفسزا ک لاس دنحزا سا د داړه . طرش شور ناراب * 5 رسو درک ینامداش ادروآ ار 9 رو

 تسرد هنر تیره تا ان شلاح تفیکزا 3 ذکر شل وردنا لیگ * مدمازاب ماش

 رهشزاو هتګ ر کت نوحو هدر هدر رعوتسا هدر ر = رج Ne بلس هک

 4 دنارالب نا فک نا هد اهن یاب رب نا E رد هژلس اس نا تلعب ار ردب a ت ی

 ا اط ن گن مرا تد> و هرمه) هیمالیل ورد * هرو * تش ساوخ

 ( س ) (۱۰۶ )

 یل نوسزرلک هرمشط نو نیشفرلب د د هب رفع( 5 ر لوص) *% ماین من نات س مز هک تس =<

 س



 امج حارش در

 یرو رسدر

 كيد ر رمهبنازا *را هسرر و ط نالب در دلو هدتقو تد ورا ارایش .هد میارل:روع لری

IIE ةلقاعراد-رغوطرام قو تدال و ( تد ل تر
 2 > 

) ۱۶ ( 

 لوبق ی دحو هکر داوا یکی اردلکد هزم ردا نالوا صوص نوا تدحو هکر داوایلوا

 زرد هروع یلکو لماحو هلءاح) رول وا داف یعمو رواوا عنام یتفاضا هج رد نمکی دانا

 ۱ یراجی و نمد هل هاحامازگ ات تا سب ردصوصخ هناز تفصوب هکید د نیدلماح )

  یهذ لمح تلج ال لهرونک هب هغیص هک ردلوا یمانعم تالفلا للع یراج یدلبق لالا لع
 ۱ ي ا م )رر هال لوی هواوی راد 8

| 

| 

 شزاب فلا ى هلوتم بج نکیل شمزا لءاح یسضمو ( e هلا لامھا ندعاععو

 2 دس ض.ب یداک قو لج ئ دلک هتاهن دعاسب ) هیعال لج تدع )

 | أر شب ورد) ی مصری رسی و) رواوا یی رص لوءفم تدم سی ) زدقاو دروا هن ریدما
 اشا ینیدلوا كالام هلل رسک كو” ال. ) تدحو فرحان یر ) صیص# قرحار)
 فرحا) هال نارا هرس ) هسا عم لذب ر دتفاضا هناوعقم ردصم ناشي ورد راشا )

 فرح اب ) رد هیءال یفاضا هطرش ) ر دهساتم«اضتقم هلی لوح بجوم ) تحاصم
 دور درکم 2 راد E ییفرط وان ینیداوان تما رد) رددیمال هنهنادنز ) قرظ

 صیص یرحاو) ردءجارءهرمسپ نیشار ش.دب) رد هنشآ وص شوخرس هدیرع) یدلیا
 درک ۵: ر یا هده شعل ردهث-انعم رغول هدنوت یان) هلص فرح رد) ریز هل اس )

 ی ) یدراو ها هن دم لج یدءلکوت ا كشاوردر ( بکرت لوصح) ردهعقاو

 AS ۰۱5 یدنزرف چ هدنرع عیج كشدوردو یدلرا برق ىلج عضو

 لذب هرلشدورد هساا کلم هنره یرمض ند هقرح مکیدکو ۵ مررب و لعوار اکب یلاعد یا دخ

 هرا-شب ورد هل-طرش بحومو) یدلبا قم امداش) یدرغرط لغوا یتروع قاغا نب هدبا
 كشدورد لوا مداکورک ندنرفس ماش هک هرکصف دا هصن یدلبا تخایض یتعب) یدوق هرفس

 بس هک مدد رد هدننادیز یشاب وص هکرلردیدمدلدا لاّو-ندنلاح تیفیکو مارغوا هنس هلګ

 EEE و !شکود ناف كنربو شلبا هدرعو رد جارج ییغوا هک رابدید ردت

E)ی۶ا هند رڪ ول رمز هلل لوا كنسااب ندن س و5روق صا اہے نعل شخ اف ن ردره شو  

 نانز ۶ هعطق * ردشاید هلباعد ندادخ ییالبوب هک مديد راهو هنخادا ۱ یاقور او هاوي

 | فصورادرا) ناب رادراب نانز * دشازرام تدالو تور 3 ۵ د م یاراد راب

Eیوا وب  OSیداراش وه یلصا هینایب رایشه  

 هلتفص هدلید یربغ ندنلبد برع هک هلوا مولع ی دوا فذحواو نوا نزو ترورض

 سا )یدلیف تفص ن کیا درفم یرادراب هانز نوع نا لک د ا اطد هد ناد وصوم

 ارز ردراو ها I فلاح نیید یدلدا دارا دروم نوګا رعش ترور

 ردییکر فصو رابنهو)ررد نو انزو ترور EER وګ ارش ترورض

 رەق هنر سد)ر دظفا لہ۴ هدلفاعو هدقا) ردکع د راب هبیدنک لعع ندراب هل توه)

 | لوعفم لد اژو ) ردتفاضا هردصم كنامز فرط تدالو تقو) راتبا مص رلذیادا

 | (تش لوصحم) ردکعد لو و باغ عج عراضم لعف دنیاز) یهب لوعفم رامو) ردیهبف

 فرح هک ) ردن ا دوم 2۶2 كا ع ارصم نازا * دناز راو ان نادنزرف رک * لات. رح

 ردکید زود راومش ارز) ردگعد دعاسانو قفاومات راوب* 1 ید اب راو نادنزز ) ناب

 ردد: از لوءفد نا دنزرف ) یدمزول هدتاسهو قافو مدع رسوم قعالوا ز رود سیا ۱

 ! را رغوط دالوا قفاو E 3 ر

 ( ین )



):۱0( 
 رج تجز هدنلاوحا نود هبرت یتالب ار ز ) ندقهرعوط دالوا یوخدب و تڪ د ییعد

 هدنس هي رت و زاب هسوگ نفج الوا هجن یرخآ ل دنزرف اما راردیا لتق یک یدلیا دلوت هکلب
 روشب راقبکن یلرود هح هد هن دد ابا یربغ ندنب راقا :رکص رلرک دسته شو تو

 ناشتهس هک تا .دمآروط-م رد تفک غ ولب زا مدیس رپاد کرزبهک مدوبلفط * تیاکح *
 ناشن ك تعیفح رد اما راهز یوم نادمآ موسو مالتحا مودو یکلاس ه دزناب یید راد

 ناورد هکره سفن ظح دنن رد هک دّشاب زی ری . الع و لح قح یاضر دش رد هک دراد

 ارو)تدحو فرحا ار یرز)ناب 9 شدن راش خلاب ناققح تددندوح و« تقص
 رد هزوط د بتک یلبصا) ) ردفاضم هنلعافم اقم عاق لوع» مسا بنک روطس) ل ودم تادا

 هل وکس كنازو نونو هلم ءاب هدزناب ) ر دعفاو تدروطس» بتک رد هد ےس ضع )

 سد ) طس وتفرح لد ندیعهر ءاهيعک فاکو ) ردصم فرحاب یلاس ) ردکعد شد نوا

 ردیتفاضا هالعاف لردصم یوم ندمآ ) رلذلب وس دن از راس د ر دذا هدافآتب ردصء یانعم یک

 ق یاضر دن ) فرظ فرحرد ) ر دکعد قاق هلیعف كناز رد هیعال تفاضا هراهز)
 سفن یر دقت ردنراشا هسفن ئح دن نازا) ) رد هتساعم هدا ز هل رع اب نش نون هال

 جک بولسا ردعج تادا نونو فاا) ر دکعد يفك لها ردققحم عج ناةةع) رددوخ

 ما تقو هان ) ندغولب لاوح ا مدروص هر واوارپ هکهدیالفط (بیکرتلوصحم) هرژوا

 ردش اب شب نوا یر راو یا جوا هک رد روطسم « دراباگک هک یدد ر دن یناسنو رواوا
 یادخ هک ردلوا راو یناشنرب ه دتنیقح اما رد كلکیلققاق یسعچواو ردمالنح| یسهکناو
 ظح یدنک یی «دن دندیق یسه ظ> یدنکهک هوا قترا ندنا هدندیق یساضر كنياامت

 كت یلاعد یادخ هلهحوره لا هلواقئرا ۰ دندیق یساضر كنادخ ندشدلوا هدن دی یسفن

 *دنام جر ردنا رارق شزور لج هک *# بآ هرطقدش یمد دآتروصت * هعطق * هدهزوک ییساضر
 تو ناب وس اطخ نیبد ردندحو فرح « نم ) رد های تا "هرطق ) فرظ فرحا

 بآهرطق یر دقتر دراو رخأتو دقت هد عارمصم)زدلکد هزه ردا نالوا صوصت» نوجا
 نیش شزور) ردکعد قرق ر دففخح ن داهجلج ) لیلء فرح هک ) رددش یمدآتب وصت
 یعدا رارق رد هتسانعم رقم هدنول رار 5) رد دیعم هرارذ ه داشاما )ردهجار 4ا هر

 ۷ ۵ ) رررد هنغاتب نالغوا هدننرقانآ هلی رمسک كن هلم 4ءاحو یک كار جار) رک
 ا bE روص 13 اتروص هفطد عا تا i (تس ی یداق

 لا دلاسلح رک و *یدلبارارق هدنآی هلی داوا رفتم هدنن رقانایرادعمنوک ق ۶ ار ز

 N | هدافا رادقمیعسرءاهارهلاس) * دناوخ-یمدا دنا شقیقکب * تسات بداو
 ۱ (تس لوصح) رد هتسانعم ن دنا وخو) دناوحو) رددیفم او روت صد

 قيةح لها هد زالوا كعد ىدا 6! هلةیفحا و هدتفیتح هوا داو ل ةع كنياشاب ا قرقر ۲

 * رادئم EIA 2 نیم EEE یدرغاوج * هءهطق#* رعد ناس ہا( کک

 تدا 7 6ı ردقوطء»فطل ) ردگعد م مک واس ر دصم فرحا و . <n مدعم یدرش اوج

 ردكعد نجلا نھ E RES اذا هرژوابرع بولسا ردردص »۰ تادا اتوا
 هلون ه- دزوتمرم ؟۱) ردقوقوم هکمروک تب راراک تم کا JS .هحی الو ه) هنا الو: ھ شسن)

 ندا کو ندزه یال ويه شقنژرید هنس هدام كن هنسنرهالوږه) هلن رد ینالویه سد اما)ر دف او
 ند نش ادنب) ردکعدهأران ظ ندندب را دن ) ردب طاع در فم یه لءفرادنبم) ردکعد شن یلاخ

 تروص یا ین شع ا ردبفطا و كادر اوج كلایمدا (تس لوصح) یدلب وس طاخ نب ر

 یدورسو یلعدیس نادر

 یرورسو لعد.-نادر



 یرورس در

 ی در

 یرورسدز

 اھ ج € اشدر
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 ٭راکنژوفرکنشزآ رداهناوتا# تخاس ناوتیم تروص هک دیب زبه ٭ نج ار دلک د لاک بوز ی

 ردص» تخاس(یلوعفم مدقم كنخاسناوتیم تروص) لیلعت فرح هک ) یمبخدیا)آ نیم زه
 ر ردقاط راح دا مم ردناوبا عج اعناوبا) ف رظفرحاب) ر دهنساعء

 اطخ ه دیایوب نیلدا ذخا هنساشعم تان هدول یرد) ردیا دیک أت قیقر ظیانع» ین داوا نمصم

 یراکدندر ذینز هلنوکس كبارو مت كم فاکو ینو؟ س لر ولو یرس هد فرین

 ردکنر یراکدیدراکنژ لق هلیئوکس كنوئو ىع كم ءاز راکنژو) رولواندنا بکر لزق ۱
 تروص یتورواواكءزو دتروص ندراکنژو فرکذش هدراقاطراح هک رک زیه 9 لوصح)
 ردعلوا هر نم هراوبد شمن قو ارمهیف تدار وش نانا ات ردو و راتعا هر ع٠ ۵

 هلبااتردع او ش نات نوتمرم ۲۱* راو د شقناتییدازا قرف هح *ناسحاو لصف دشابنار /اسلاوح#

 هیلوایناسحاو کد كان هکنوچ (تبی لوصح)ر رددت رقدک ول یترامعزاو ) نوح ات .اعءاهعا

 راود ش رفت هل ا ناب ۱!نالوا ت ذرعم یی یلص احر دقوب قرف قرد ق رفد راو د شقن ندیمدآ

 ندروآ )41ص فرحابتسد_# رآ ا ! لدی اوتر کار یکی# تسن مهاند ندروآتسدی#ر دربار
 ربع تسدب )ی سص ل و۰ كرا لد صیصخت قرحاراریی) رد فا اصا2: اوع:هلردصم2 ہد

 اثد)(تس لوصحم)ردکع دروتکن دندیرواردففع هک ندندیرآر دیطاخ د رفمرء|لعفرآ ی رص

 هد ول زیهر دعلا هلا لکوک ی ( روتک هلا ق کوک لن ر كسدارداقرکآ ردلک دزه كمرو دک هلا

 شاادی بی رغزانزاب و دیعاب ر تب راد Ee ترس لد)ردلک داند یابس اول أم

 دول هداب رفس نآرد مه یادو د افا حا> ناک دا ن نایءرد عازت یلاس ٭ تیاکح * ل رسا

 ا میخ ارش هو OE وعدا ارك دکبیورورس ردقاصدا

 نازا هب نعل درشم نب زرف دربیم رسب جم طش هصرع ن نوح جاع دان یا ت هک ھروح

 | عاّر) تدحو فرحاب یلاس * دندشزنب ودندرب رتسب هب داب هصرع جا ن راک داس ود وب بین

 قاصدا ) میش عل مه یعاد)ردر دیهال حاج ناک دای ن ناه ) هلص فرح رد ) لادح ن ا

 هرک یر ےداقا ر GaSe ,یو رورس) 4 ص فرح رد ) رد دارم ا

 ى دادو ) زر درک مکح یصاحردنرابع ندلادح و عارن هدا ز ردکعد لدشود

 هب ذک 9 2 ES هموقروصق هدلادحو قس نعل كدر و تلادعهلادح و قسد مداد لادح و

 تامر; رب نکیا یهنلادحو قو. عی( !یف لادجالو قو فالو تفرالف) هک درود سپ

 قجآ قس وا هلبارلس عےجوفاک واک)رددکرت فض ونيل ز هوا ) قدروشآ ندح بوی هم هدا

 ههود هکر دهه قم ی!لوتروا یسو !حدوهاما رب اک ارلیحاح ندعا سو ندرهعهک رد هه

 لعاذ ل ]یف لیدع ) هیهال دوخلیدع ) هلص فرحا ) رول نراو هر هعک قحعا راروف درب

 ال برد هلو ادم مال ے2 بم ن) هک نیب هب هفت ىو شر 5 یلر ردکع دشدک د هجک رت رد هنسانعم

 كعد :بعألاوتا موگاب یربدعت هل راّتعا زا ءزونوقواروس م مالک زواوا کی ك

 هب وع E رهاظني!وا لاو ھا ریسک ك مال ردکعد بعل تبا ی اصاب هدیول و رولوا

 ردهلب مک نیش جن رطش)) رد هنکو کل یفجاع)رد هیمالو هاب عیرطشجاعهدای)ردشمالبامین
 زرد ایناخا هد . رلش دنزو هديل ع هدر دلتا بت رع) ی یم امسا یتعب یعسارب ار و

 راو هر یسک اما ردق وب هلک كاف للعف دوخ ہد ع تغل هد رع رار د:ادر هنن رلشدلزو

 ه دیس راو بتک اما رب. لر ءا قاطا هلحدر > ی رطش سد راد هب هود او لدا در <

 2, ظاثب هرکص ندنظفاحاع هدنوتمرم Î رد روشه هاش ےف نوڪکنا سل لکدمزال راستعاوب

 رددایع تباغو تاهن ندرمد ( هلص فرحان رسد) قا راو هرکصند هص رع ناه ردق وب
 رک 0

 ( در )



ES EE 777 70 غا ED 

 عازن دنسارا یراهداب جاح ل ر (بیکرتلوصحم) لوعفم تادا ارو) هیدال ار داب دصرع)

 قسفو لدشود هزر یرب مکحت قطا مدیا هدا هدرفس لوا «دیجاعد نب یدشود لادجو
 قد هءوق روصق هدنسارحاو لدتا هلاک لادجو قس یا كدر و تاادع هرو3و

 دنا دع یدنک هکم دتشیا یشن هوا رب دابا تلا مات هس دع رک تا قوت هالو نفاق
 رواوا نژرثهدانا هشا یادی ۰م رطش هکنوح هدا ن ناوزود ند“ ؟ وک ل پف بلا یدرلب وس

ENG EET ار ز رولوا ك ندعندلوا لولا یتعب درو بو دا ریست ی نوب چ ) 

 رلبدلوارتب ندیگلواو رادنلبا هت اغ ننادیم هکم ءا رک یزهداب جاحاماردہظعا نکر نت ز ف

 * هلا دیک اءابیوکب# درد ی رازاق |! نیتسو وک ٭ ار یارک مد رم یجاحیوکب ن مزا * هعطق

 اع درفع رها ل اود  ESوس ندزدس  E OTیازک م درم ی اح )راب دل اط

 ندد رک ردکعد وا ید الاد مد ان ردیلسارف زدییک را فصویارک مد رخ) هډ هاب

 نددفعاض»كن اب رص نعد ردجاح هدنلصایباح)سکا لکد ءاکآندفانتشا لاوح | ند اذخا

 ی ؟یزابلایضقت رلیدلبا بلق هاب نانا كنيم نوڪ داوا ليم نیلثم عامجا ر داعاف سا
 ردع>اره یباح باغ معصوا) تفص طبار فرح هک ) یدلا وا ہک هدنلصا وک ) یماوایباح

 هدرار هب و مع ام ار دمو رف هج رع هکر دک روک دتل نیتسوپ) یدلواوک هلیقب رط لاص او فذ>
 نیو )رد هیمال یفاضا هقلخ)ردافجو اذا دا رغردیا تیانک هلکعد نیتسو ندب وا هو

 تیحاصع فرحاب ) راڈ زاب فاع هیس عج ندنرلکدعب ییهیانکر وک ذمرادازاب نیتسآ هب رب

 درنءعر راض ء ل ەد در دیم) ردکمد هق هک نیت رازآ زد ردصء مرا هللا دود تلا زازا

E 5و دلاد هنسانعم قعر نددب رد ردرعص مجار 4 اح هد ییعاف بتا 

 یوا هو تبغ هک یماح نیلجا هلی وس هرازآ مد مھ نع هبازک مد رم "یتاح ندن (تیبلوصحم)
 ازآ یلخ ینه ر دیارممکو قرخ نضرع كقلخ هلمدس  Eیار زا اش

 ئ ار زا ) هتسس اتد لحا ر تامارا تادا یار, * در یراب و دروح 2 هرات *

 لدرونهم راخ )رد هسانعم لوب ه دنو را رش نعي هرات )ر دنوه رم هیأت عارصم

 کلب اا 65 نس E مد رح یا (تس لوصح) ر دد رللوعتم م دهم كدر یاب 9

 توللکوت هرز وا ها نس رکچ كول عب ردلیا لولو رب راخ مش هراس ارب ز ردرنش
 یزادنا طفن ییودنه * تیاکح * ردت لات شهرو اهنا هد را ظفا رع ز دیا رو فح
 تدحو فرحا ی و دنه * تسذلا هت یراب کک تک دنا از یا رک تا 3
 هلنوکس كنافو هلل سس کو یعف كون طفث) ن دندي زادنا ر دیک رت فصو زادنا طقن )

 ندرلبک و ندر راصح هکردب منا هرب وق دا رع ردص» فرحان و) رواک ندناورش هک یاد د ۳

 ییکح) ر یدرون رکو ا ردیا هدافا صام لاح ت اکح ردمزال لعف تخوءایم*) رارانا
 ت 5 فرح نولو تب. » فرحا و )ر داقى )رسافاضا هناخ ) تدحو فرحا

 کش هلرمخ تادا یطل یمن ) ,شعا را اسب رد د ر دز وا تبا هل . یسیکیا نولو ان )

 نالوامدن اردهت- اتم نوي وایزاب) رلنءاراربخ یبندالما رات دیا طسوت هلا هبلتحم برم وای
 هغلزادنا طن ردتراشا ےس ۱ نا) ند تادا ه شه لکد تباطخ لباق نیبد ر نوح ا باطخ ا

 منحرب نه قلی "| هربهوقییعب یدرونرکوا یتاءاص یازادنا طفل ودنهر (بیکرتلوصح)
 هک ردلوانییهناخیس ر كحراش) el واردندنم اق لوا یك ناخەك كنید داکا

 وه فرا ام یاصنالاقح شعد ردندخ# كوا كنس یوی کب یاداو یسب رب و هل ندنه

  EOس) (

 هد حارش در

 یرو رسو ىلع دیس نا در

 یرورس در

 یو یرورس در

 یرورسو یی دیس نادر

 یو در



) ۱۸ ( 

 | هن هک یناد هاو * یوکع تسباوص نیس نم هک ینادنات ٭ تیب * رد رقت یہ یکیدمک:
 نا فرح هک ) بطادر لابفتس ان لء ادن ) تیقو تادا # یوکع مکس او شوک

 a هک اد هاو یرردست لنا عارصع) ردکعد وات وس بطاحم درذم یه لعق 2 (

 هلیوسیزو سلوا ردباوص نعزوس هک نیس هرم او (تسلوصح) وکم شباوح سوک

 دروم ها وج از وسنایلوا لومع ی۶ل هوس ںاوج 3 ردلک دوبا رک را a هک یزوسلو و

 ندا ییعاح باوج ی هلت ہو ردیاوص نیعزوس یکیدلی وس هیودسنه كی عو هلوا
 5 " = 8 ا مر ۱

 عارصمو ) 1 هل لب سن نیبد رد قتسانم هو,سأم كس وب سد رافرح ماع نعصت ل سال در

 یرورس در
 ښه اا تباصا هیأت هدرا ردنیسر د | عیاض ثالعو نیسرطناتب RN EEE ارب ز تسانعم كتاب

 شمال | ناوج لوه ءم نيد k« وس ردلکد باو> لوععمو وا هکن سروال رد دهند لوا و

 رک را راطب ن 11 اهدا. رک یراط- شد ا متحدردار یکد رس * تیاک_> * * یش 9

 حق ورا E ددر رواد و 9 درد هم نانا راهچ مشچرد

 a FT 2 ندا دو صدم ع E یدور > ن اکاتاش نآ وات

 لد ر # eT تە نادنهد مر هک ناب اهرب د كرز راکار

 وسل رغآزوک مشچدرد) صیص فرحارو) ردرفح ریغص ارم ری قصت فرح رعفاک

 ی? كر ع ءا راطب) ردگعد یدلو | تداحو ادب . دا ماما ردکعد یدع (E !تساخ)

 هک ازا) ا جالعاود) ناب فرح هک ) ردتغا هدرط ر دکعد داد هل و 5 كو

 یلقاا ترود هيەال ناناپ راه ےھج) هلس فرحرد) ردکعد ندنوا لوا عل ندهنسن لوا

 كراح تعوکح) هسیمالوا "هدید) هلص فرحرد) هاکح فرحاب یدرک ) رددام تاباویح

 را طر نعل ور )رددا رم هدول ردک احرواد) ردکعد تموصخ هل راهم كفاکو

 هکر رب د هک دوا نامات) ردوهس نکا سعد یدید هلو ايا طخ هراطب یطاق یار كحراش)

 هنا كرز راک) لو»2«تادا شمال وه م اعانص هدومزآان ارلوبدشراهد ر <

 ه ته راطبیدلوا ثداحیسب رغازوک كه ابار نعد لرکجرارب (بیکر لوصحم) هروب دیامرف)
 یدردیا هخ رزوک كراراوط هکن دوا لوا ینه ند ه:ذ لوا جد راطب ود هلا جال-اکب هکیدراو
 | رلیدتلبا هنکوا یضاق < یدلوا روکیدکح هتب زوک كنا یدرا وق ین
 ١ یدیلوارخ =< كد رول رک اارز لک دم زال شرا ندنو هدنیلعا یدید یصافنوحما سرا باط

 یردرسدر

e a ۳۱ نک رهرگ ردوا و و روج 9  

 3 نشود ی * LETE رز رول وا موم ه TT 2 i تف>

 ۵ ا یار نشور ںی وه )باغ در دم ليفت ق لعف ده دن # رطح یاهراک هامورغ

 ۱1۱ امور ف) لس رخ ا)ردکهد لر دتروک و یلرکذ قیجآ ر دیدیکر ف صو یارنشو )
 09 کف قجا(تس لوصحم)ردکع دراشبا فو و ی ظح هبناس ر طخ یاهراک ) هنسا ۰ لصالایلد

 | كدهدن دن سرود راشبا ےظء ید ر ود لیا فو و مظع هناوا لصالایدلذاع یارب د هروک و

 ۵ ی لادن اب <a ا فانا رو * یک رص رع هامو ره و) ی مه لوعه رمطخ یاهر راک

 اک ا ا ی فصو فاارو * 3 رب رح هاگراکب ۱ ۱ سدر

 رلتناتا وهس رلتدیا ا ۳۹ ند نقاب قاب ردقاب رصح دار هدول 0 ید وا نام - اھ اس اب رود یر رسو یل عدس نادر

 | لاصیاونذح ید: اوا لر ی غد نرخ نرم ترور. ۳ 2 هرم 9 ed RO ها )

 الف هد بم ند لعف دنرم) یدناواناس هلسداد ااقاس هکتن) رلب یاب !اطخر لند | ت تایلاهدخاک هر هن رط یرورسو یبعدیسنادر

 یو
 ( مج )



CUD) 

 EEE 8 ارو ربع نيش هلوا TD J 27 باغ -ِ

 ردیج وقوط هجرک ایم وقوطریص> ( تب لوصح) رد همالیفاضا هر رحرد بانه هناخ_ اکو
 ارز رانو شیوا 8 | یتشیا كبيا هنس هناخراکرب رح ینا نکیل راربد یہ وقوطد داکآ یتحب
 تمادنءدنرخآهک ردکرکق اواي 6 راک روک هل هکر ه ییص احردقوب یدا دعتساهراک لوا
 هک سدت دسر تاب تاقو تشاد ه: تینا وه ناک درزا یک :# تیاکح # « دیملک> نارسخو

 اهماج نینجریهکت سنازا شیب فرو ترعار دی هک انآتفک جوج ا

 تی ۸> ت رورصل ر کا دنشاشور ناکسودن ردکیورقیالخو دقرک هحو اکزورب هک دنس ون

 لو. همو لوءءمر زد ۵ اتوم قد ال هرمسک و مک را تیلاش# E کت سودنا كوسا ٩ وب

 نابفرح هک)ردمج ار هر کر رک نیش ر دکعدراب دروص با عج عراضم لعف دن دیسرپ)ردکعد
 رد هیءال یتءاضا هت ر ردقیدانص مجرد راک د د قو دناص هک رترومشم هلی لداص قود ص )

 ليات فرح ہک )صریصخ فرحارو رد هئاس و هرعالار دی با تانا )ردع جار رس رب نیشو

 یاکد د رک )كمزاو تغءروسندوسد درک هدوس) ردکعد هلن امز تحاصم فرحاب راکزور)

 3 وش یدد رکی سر كح ارشردکءدرولوا وین 7 «)رونشاورولهزاددر ؟ هدوسسب ) هلک كمع

 یر هعس ۰ نکا س٤۶ دید د ددشوګ بو دیا ازفا کوب یسیرو) شعد دوشوبولا aA. A عود

 ضع ہک ک یدلوامولء«سد) یدناو دوش رها اه.ج یدلوب دش هد دار 2 كدرا من

 رده انیس هرکص ند نيش ردا عج ع راض ء لعد راردنا لوب لرش کا دنخاش) شعا ارقا

 بطا مج ع راصم لعد دیس ول یی) تحاصم فرحاب) ترورضد رکا) شلبا اط> نیبد

 لک د مزال قءهزا و هک رتسوک ینا زو سوب )ردکء درک سر ازا یرورضااب رک اردعفاو طرش لف

 یسهرقمک رلیدروصر هسٍو یضءب) یدای !تافویدیاراویغوا لو ,ةمو لوقعم رب ندر کا
 هرار نیل وب هک رد هدانز ندلا یفرشوتز ٥ك رلع دیک اک یدید) وند لازا هب هنق و للص

 رد الو هنرزوابالک و)ر < رک > ی رزواقاخو رواوا وع هلءانا رورع ار ز) رازاب 0

EDS 5ا هنر رورااب یت حمد كرا تد یکداوب ها مزال قمزاب ا  

 * نم لدی دش شوخ هچ یدیمد قاش درد ٠رس هک هکر هدک هو* هءطة#ر د اتداقک تان یک

 لم عدس دیوار هرم ۳ 7 وتار و رم | رک رد هم ندهاو هلبا هیلصاءاه و ی ۳ هو

 2 رت و لب جا ماه هک بوي ۲۱ تی نوش ءاعسایودا نط ی رع یو ردطذل

 هک ره) زاد ۳ ا هاو هاوهدنقح كندسوک نیلا هلاحا <A اوك رات نقیقحو ردظفا

 لا عسا اواو نا سرد هراس ) نا فرح هن هک )ردکعذ تقوره ردهعندهاک هرمع فا

 كً رواک ند مد یر ۰ لرص م هراکح فرحا یدیمد) ا فرحا) برع نسواوو مچ ردنا

 ا یدش)ر دکءد یدزبهدنوب ناب :اع ولط هنسارو رسا لو كمروفوا و كمروا دو

 هک a یدرب ها ریس منا دیس و 4 تقفوره € هاو( تد لوصع) دیه ال نم لد) رد و اکح

 مدردبا عارو عاب تشک ب واوا رورسم هدانز یتعب) ےلکوک مب یدرولوا شوخ ه نکیرید عب
 ناتسوردرک | ی عب)هرکصندننر ابع ید« دیردندناح كرس بتا تافو تد یگیاو لیصاح

 رد, رعایسا داوب ندا رغ عج كد دیدشرهاط نمر نا ید )یدیمدب نم "مس نامز ره

 نیسهروک ب طا درهم عراضملعف سس ) هيء ال تفاضاهراه:فرظفرحاتقوب) لباء1فرحات

 هبارذک هءربف تسو دیا (تد لوص ) ردکعد شک رد مس ندسحام هدهد ) ردکعد

 یرورس در

 لع دیس نادر

 ىلع دس نا در

 و5 دم یا هر



 ایرج حار در

 یرورسو یلء دیس نادر

 یرورسو يلع دیس نادر

 يلع ردي نا در

)۲۰ ( 
 --.--#7#:/:/:/:/:/77مىچ7-

 نکا هدعایح نب ی٣ل نیس نک و ریس ندنعطاب مرد هدّتفو راهد مک ات هر 2 وا عل

 رادار ا یراز رس تب تدع مش شرک ات ران یا هرم 1ع

 هک دیددرکر ذک تم ن نادنو ادخزا یکیرب ییاسراپ * تیاکح *راشهزاب عام ر هس
 یادخار قولخم وتو مه رپ یا تەك ,دک درک یھ تب و ةع هتس ا یابوتسدار* هد

 یاج یاد ئ E: û هداها ت تایصف یورارو جد ا هدنا در ۲و مکح 1 لجوزع

 *یرب مر مرو OE نا تمایق ردادر درک دیابنرا دماوریور افح ندنحورآ

 لوءفم تادا ارو )لسو فرح هز 4 ور نردحو فرحالار "هد ) تدحو فرحان یاسر ا

 لوعفم تادا ارو ) تدحو فرح ابار قول )رد کید هج کشا تبوقع) ردکید یک راون-ا)
 ردبا هدافا یسانعرییصت ردع“ ندیضام هلرعد كم فاک :دینادرک )ر در هیدالوت کحریسا)

 رتکعدكنس صرصخت فرح ارار) ردادخیلءافو)یبسناث لوعفم رمساو)یوا لوعفءیولخم
 ردغفرک ندندیرا) ردبطاخ درف- معالعفرآ ) هلصفرحاب یا )هنیرزوا كالوق لوا یور )
 دیابن)ر دک« دهن رز واكلوق یور )راش باو هس رل د نددروا ردما)ردکءد روتک ندندروآ

 هک) ردکعد هک ایلوز رلیدلبا اطخ رل د ندنتسیاب) ندندباب) ردباغ درفم لبقنسم ین لعف
 (بیکرت لوصح ) نیس هدادا یر ) قلتغتاتوا ردصء فرحان ) یراسم رش ) ناب فرح

 بویلفب مکح نغاناو نیلا كنيلوقرب هک ید روک یدارغوا هنناب كني رپ ند یاحکا هاعرب
 هک صاو N یلاءت یا دخ یولترب ی وک كن س لغوا 2 US دهاز ردا هعکش

 او دیس هننرزوا 2 ید ردن كوو كب بسه رزوا كورد رسا

 روک راجو اور یافج ردقوب هرزوا لاو روتک هش ر یرکش, همد كنا دخ ردشموق

 تاج نوا نیسهدلىا قاثداتواو هلوا كي ندتس هد ول هدخو تمایق نران هک هیلوا

 ریکع# رازاىم شادو نکم شروح # راید من رکم هدنب ر * یون # ردکعد نیس هک

 هدنرب و ) یرسصل وهم ڭرىكەو )هاي ا ےڈشخ)ردکعد ه٤ وط بطاح درفع یھ لهد

 شروح ) بطاح درفم یھ لعف نکم ) رد اطا هلوعفد لردصم شروج) یعرص رغ

 ندندیرازا) رد بطاخ درفم یهن لف رازایم ) هشروج ردفوطعم شاد) یلوءقم مدقم

 هلن ط ماعباطخ ( تا لوصح)ردءجار هب هد رب رع و )لو عقم مدھم شا )اد ردکعد ۳

 یتاکوک و هجا !افحو روجاکا هابا تبضغ هداز عل هغ طظ مشخ قوح ه رزوا كلوق

 ترده ا * ی در رخ مرد هد وتاروا * ak ٍط اکا ہد ددا تالوق لصاح ) ہک هجګ

 و ا لو وا مالک هر اعم فرحا) م رد هد) لوعهم تادا اراروا * ید ر ذآ

 فرح ه) دیک ات تادارخآ ) رد _کعد كدلا ا اک درفم یضام لاف هل هرسک
 (تس لوصح) ردکعد لدنراب بطاخ درف» یضام لس یدب رفا) دیدم هب هد رفآ هدانعم ن

 صاح كدلا قلخ هلک: ردد یا زدتا:ک ندلام رادقمر دلا هب هد ا نوا نس ین هدن لوا

 دنچاتمشخو رورغو مکحنیا ٭ همروک قیا اکا ییانج ردقوب سب ردلکد ثقولخم ردکاوق

 هنماعم یلارداهتا فرح ان)ردعکا هل..یهف كلاخ منخ * دنوادخرنکر زوتزا تسه *

 ردراودن وادخ قرول ما ندنسر ہین نعل د هاچ بضغو رورغو مکحوب (تس لوصح)

 نکع دوخ هد نامرف * شوغاو دا هجاوخ یا * ردب رکن ید فا لوس ندنس نعل

 راثول رده هال قفا ضا هشوغاو ن ال-سرارد هنس انع» یدسقا هدول هجاوخ # سومار

 یگریو قر وردییکرت فصو هد نامرف) حب نودرفو شوایس هدم ور ردخانک ندلوقر /

 كالع اف معا تفاطاهدوخ# شایوس قازر یک نیددوخ ه دنهد توق ندان ءم ندندیهد )ردکءد

 ( هناوعفم ) `

TIN U os 
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 ی ۱( تس لوص ) یسنا شوارفو ) یلوا لوءفم كنم هد نامرفو) ردتفاضا هناوعقم

 هلرذ یس ی ( هللا سومار یادخ یو قرب و هک دنک یسب دنا كشوغاو نالسزا

 تسرخرد * دع وط هل دش توط ههدر یرالوف نتد) هک وا یادخ نیلا كلام هراکتهدخو

 تشه ا رلاصهدننوک دشابنآتم ایقزور ردیئرمسحرتنک رزپهک مالسلاو ةولص)ا هيلع رب مپ زا

 ملاص هدن ) مک فرحا و تدحو فرحان ) یئرمسح* خزودب قاف دلو ادخو درب

 ثیدح مالسلاوءولصاا ه.اع ندرب*یب ترمضح )(بیکرت ل وصح )رد ر ها قسافدنوادخو)
 _دوادخو)هتن < یطاص *ن دن هک دلوا تریمح قرولف |هدنتوک تشابق هک ردشلوادراوهدشترش

 تمدخ عو 9 داوهدک هنج لوق یعل)رلهدلبا هخزود ی اظ

 تفص طبار فرح ہک ) تدحو فرحا یگالغ ٭ رب کم هربطو نار دح یب مهخ* تست
 هتسا) رد تف.طا هنلعاف لر دصءیفاطا هتدخ )هنسانءء دایقنا ردردصم هل 4 كناطع وط)

 درهم یهلعفنارم) یی رص رغ یعالغر و)ی رم لوءفم كنارمو) هبناببدح ی مےشخ) هیمال

 لعفرکم) فو طعم هعش>) هتسانعم بضغ ردقهاق هرمط) ردکعد همروس ندندیاار ردمطاخ

 كيم هک مالغ نیلح 1 هنرزوا كءالغ,( تي لوصح) ردکعد هئوط بطا دره یھ

 هک مالغرب یلعاحەقوط بضغاکاو ههروسذح ییعدخ هم الع لوا ردداعتهو عيطم کاک

 هرزواافحوروح بونلبص هتنسوا بور رس مح,نوزو ن3> کا شی هل غرو عوط یکم دخ

 نیضف) لد عن فرح هک *رجتز رد هحاوخو دازا هدب * راع زوار دو تعضف یک هلوا

 هردصم كنامز فرظ راعشوز ( فر طظ TEE قلباوسر رک لداضو ف كا

 قلاوسر ارز هعروس ب صع دحم+ هنرزو | كلوق نالو |عیطء هنکمدخ (تس لوصحم )رد تفاضا

 یدتفاو هوا قال هنج نعي هلوا OS - هدننوکس شح نعل دبا موب ردعلاوسرایو رولوا

 نایمارحزاهاردوب رفس نایما شاب لب زا یاس * تباکح # هلوا کس هخزودییعب هلوا هدرز

 نم ١ دي هد هکروژ سيبو روس و زادنا حرجو زایرمس دش (؟ ۳ هارب هقردب یاوج ر طخرپ

 ےک سد هیاسودوب متمامایدندروای غ نیهزبارواتشب نیمزیورناروآر هزو یدندرک هزاروا ناکاو

 ناراو ریش قر وهدیسروا شوکبنا روالد سوک دعر :درکر فسهلوهدید ناهج هلهدرور
 ترضح هکر دما رهسش مظعرب ندنعباوت ناعارخ رل) تدحو فر حا لاس # هدندن

 ردیساكتکلعر هددنهدحرسنایماش) هیس ارد ها ص فرح ا )ر دند راد لوا یردب كلانالوم

 سد رادربخ جه ندنانناک لاوح نازانادمهه ر نایماشیک هرس ول هدب ا مورویک ماش هدناتسا رع
 ET مرفسایدلوا رفسدوب رفس) ردلکدیسی رغ رد مج یناص كد هنادمه ندزلب ارز شعا لکد

 ردردءعدو رب وردهنسانءءیوخ هدنو رطخ)هنامزتاداا و) هلوا یضام لءف دو )یدناراو

 ارک ینعب هلترجا هفر دبر د هقر دب قرط یر دقت ن بح اص ف رحاب هفردیب تدحو فرحان یاو ج)

 وورش دو رفت هلکع درا دنود نعل بوی د سراح هب هقردب)ردردصمندننابج رح د )رار د کلا ق ةازو الق هلا

 یس در گر فصوزایرمس) شعا نایب نیسانعم نیرد هلب | هفر دبهدنام  ماقمو) شاار ةت. دابز نیلا
 القتسم حارش ردنفر نعل هدنسارا ورود روا ا ناقلق ندندیزاب

 ظفا خرج ندندیزا دنا) ردییکرفصوزادنا خر چ )رسم هللامندنرلکدلب نفیدلوا نفرب

 : دهشأب كرونز هلک هر رب یشأا یا اس E یس رک هکر دباب كيبسانم هارور ۳ ۱

 ندزادناخرچ سپ) هلپ رعفاکزرید وان هنفوا كلونو رد كربنزاکا هدمور هک اربد خرچ
 خرجوا كربنز س )ر رگعد لاح هداراو لحرک ذ عب هلی رط لس رمزا عر دزا دنا لواندا مع

 یو یرورس در ییتللوق نع ی دانوا ترح تالآ ه دنرلح الطصا یععرو س) رلشالا هکارر» راد یجنآ

 ف ففي ڪٽ سس تا

 ( س ) . 9
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 هز)دیمالواناک ) ردتفص ههدهناب اناوتد مم)نواهد)رد؟عدللروز هدا ز روز شب )ی اللوق

 ضع رد |هدافای املاح تیاکح اب یدندر ک ) رددا مع یی ر ؟ یاب هدیو هل رم مک كب ر ء ءاژ

 نعد ی روت کروز ردیکرت فصو روا روز) ردکع دیدر مدیا ردعقاو یدندر ا

 ارو)همالوا تشي )ر در هيءالیرلتفاضا هنیمز ك ورو هب ور) ردءج تادا نونو فااو لروژ
 ەد رقفول هاکحفرحا و) باغ عج یضام ید ل )دف ید درواین) هلص فرح اب نیمزب)لوء2تادا

 4 رداعافےسا ندنابل اون م)رل ثمل اداربا فا هز هس چر لاب لیادارپ ییرایع هعراضمرد

 : تدش ید نملسب اش و ۲ هدرورپ هباس) ردککد شلوا داتوم هتد و س ھور هدنگا تما

 دعر) ردرا هیمالناروالد سوک دعر) شمابّیج هرشطندوا لصاحش ع روک ر اک زور تجزو

 هدول زشل با نایباقناسیسوک ر دزوااةاطہدا مع هد وب ردکلروک لوک هلن وک س كنیع و یخ كنار

 1 ردراراردامم دا معندنآ روالد) شا هدص هنابنیبد نددعررددا رعیسادصیسکو ک زروال د

 ۱ لیبر(بیکرت لوصحم )ر درا هیهال نآراوسرشکسقر )رد يمال تفاضاو هلص فرحان وا شوکب)

 هلیقب رطیارغالوق ناوجرب ید | هدرطخ ندرلیمارح لوب ویدلوا عقاو م فس هزابماش ندنب
 ۱ لنوق نوا هکد دی روز شد و روس وزادنا كوانوز ارس ناوحو یدلوا هار هز

 | ید نما روف دوخاب ید راررو نبا مدا لوز نوای یدرروک شب رک هاب كنارا

 شدانبتج 1 هر ندّش وى 2اا یل ەد رور ةباسو یدیا متم ناوجو اما یدروب قار ك

 یزوا آ یسوک كررداهب شابا ر و س هرو شهر وک ناهح هن شم وب هد افصو روصضح

 * ریا ند تسدرد 0 داتفبن * تس * شروک یساردلیب یھ لق ءلرلیلت [ او شرب ۰ ۳ عال و

 ردکع د شءاع "ود وا 5 هیات چ 9 نام او وا ر 2 ا هدب رامت ندر €

 E3 رم رغ ت-دردو ( یر لوم گاو دا فہ زیسا) هم ال تسد) دل ص فرحرد)

 | ردکعدفارطاهدنوب هلینوکس كنارو ی سل تک فاک درک )فرظفرحایو هلصفرحاب)

 1 هربت ییعاغ نا راب )باغ درفم ین لعد سقف ندرضامهدران) ردع>ار هناوجروک ذمرعص نيش)

 ترمطح س شعالوا عفاو ریا ا 2 ناوج روک دع( تاب لوصح) هیناس یفاضا

 شاوصو شاوا هی یصاح ش * ءا( عار ا یرو ؛ قوا هزار طا E ینددلو ۱ ۳ گن و نا

 ۱ ورا توه یدمآشیپهک م رو راود نار ھ ناود م ھ رد ناوح ناو 9+ قانا # شروک

 مه ی رد# یتفک نانک هفتم ا دپ رس روز یدید هک عظع تحرد و ۵۲ #9

 ۱ فرحاب یدعا)هب نا عدقراوید )ردکعدكراب نددیود ر د4 ,ثم تفص ناود)) هت درار < رب یرب

 طدار فرح هک ) رد هینایب ه دیطع تخرد) ر دکعد ی درقیب هیاکح فرح اب یدنکفیب) هیاکح
 رد« د یدررپ و3 ها هراکح ءاب و لھ كب رع فک یدنکر) هاکح فرحا گر

 E توت ن جعل كدا ملا هد درز رم NT ؟رتلوصحم )

  ESیدررو ک هکیحامخا واوا رو یدراعرد هلا وزاب تو یدرولک هنموک و ۱

 خ افتویدرراپ وق ندنکوک هبا هپ رسر وز  Eیوزاب و فدک انوک لب ٭ ۲

 ر

 كنا و ی ہک? كہ 1 ع ليلو اوز رم نا ع ردکعد
 ۲ كنارو یعذ کنه رار د DN ردلوفوزاب) رار د هراشب مکسر ایر EEA ن رغاب هل ۳۳

 1 8 ری دارم ردکعد ن کو لود ندنددر کرده ھ بشم تفص هلكت كمع ف اک نادر اک

 8 هیفصقانادرک س) نکا هدزب د ی وکلا a راس و ردموص ىلا كال ذار زرد كلكوجو

 ( یو )

 1 ىق هلیعص كب رعفاکوک ) فور a 2 * دیدن ن ادر هپ نیو اورا داب ناد 1



(ARE) 

 نادر )نک یتیسا:ه ناد رک یوزابو فتکت بسن هل نروشودەيفاقە ىنا عارم ی و

 نک هلودردمزال نادرک ارب ز شابااطخ هداعدمو نیید ندندینادرکر دتفص هلر.سراف فاک
 وزا نک هنودرد هناس قفاضانادرک یوزا) ردکعدكردنود ردن ده ندیادرکو ردکعد

 بو آیه هعل وا هل ور ردامب نع يج درک ر لب دوقوا هلم ٣ كمع فاک رارضء» ردکعد

 قلوا فاتح تک رج نالوا هدنلبقام كل دف فرح هصلوا لرص*یورفر> ارب ز رفلاو جاتحا

 فاتح کر ح لنافام سردار ديف فرحو ردکر و ردلادیور فرح ها هدول رذزباح

 هدئس هلاسر هيدا یاح انالوم ترمضح هک ردتفاو نالوالاع ه هبفاق نف هک ردزاح قلوا

 (دوش فسا سه هارب اد دو دزا) (دوشهتبهآ س ك ماول زوسر ؟یایر) ردشهرویدار ۱

 ییقام + اد ی كا 13۳5 (دوشهت ترس هر اتق شفت ەنە ر ا (عادرک ی 2تا ۲ نازاهدیدرد)

 نیل رادر یناوقوا نادر که. ص كاكا سا ردعقاو موج هدر ر و حوت هدر کا

 فرحواو ) را رد هحار هګ رع رد هیآ فک )ندنتمح N CF ند هح ط دا مگرددود یه

 هنادرم) شعا لک د اع هیانعم نیلباتفاضا هب :هب رم تا نک یوا قر دهد رس فطع

ikانعم هرکص ندا تفاض اد 1 هپ ا هش بر نادرح) رد ۵  

 هدتواصا هه رس کو هدنرب وص ۳ ظاعلا هدادز هکلب هر

 لاح مدیا 4 لوعفم توت دنولیق یاضماکا یه سس وه دنس هم واط ی دعتم یادرکو

 هحراش و ید تجز هنقمزا حرش ەرلب اک هر یل سد ش۶ و فوق و چ ندادعم كروصوب

 ۳ ید لیف (تس لوص) شعا ز هاس تیساتم هدنلنا ليدى هیفاق ظا-ءلا بولوا عبا

 ۹ یهدلوا ه٣ ه یز وزو تو كرار اردا-مد ت وا هروک ین واوفو ی رد كرارداهد

 یزیه مش نعل هروک نس I ا قق ن و

 نوسد :وط وب هلع نوسلک هساراو یرزمه رد ولغم ی هژ د رب شامارد هد هح

 E اے نب ردام ٭ رولوا هه هپ رسو فک هک نوسروک

 اوح یوکخ وکی رک .د لءاردو وچ ک تا۶غدردددر لاو ود صو دندروا رب رح

 ۲ لاو دص) تدحو فرحاو) ۵م ال تر 9 ناسفرح 9 * ییاب هج کار

 كنيغو كنابلهب) فرظفر>رد)تدحو فرح اب ب وچ ) هیمالو ردیتءاضا ردصء لردصم
 ردهی-مالیفاضاهرکید) هل را هرسک كلاب وك هزم ) ررد طرا ترخ ردکعد قالوق هلل را دهق

 هدالرات EES هژر را هع كمالو كب رعفاک خولک ندندوک )ز دیییک ر فصوبوک خولک)

 ردرلیسراف یسابو هلاک یکیا كیوک خواک ) شلیاومس نیلیاذخ| ندنتفوک یی وک ) ر واوا
 ردکعد نیسرروط هن طاع د هم عرا- ضم لعق یاب ی ا-طخیف ید

 رلیدر دلاق ساب ندندرانشاط ربو دنه یکيا نکیاهد-تاح و هلا ناوجرب (بیکر ت لوصحم)
 3 کر مع دوو و كن ر و حج ار هدنلا كنرب را دارا دص ۾ هلن اهم هلم رب نعي هزل اتق مزو

 8 هاراب# تب 3 رد ءه دكالرا هتشا نیسرون کا مدید هناوج ےگ ارب ی« ؛هوت یوا كجزا

 طلغرل در د ندند روا ندند را )رد رح اراب * روکیدم| دوخ یاب نشد هک * روزو ی درز

 نیشد) لیلعتفرح هک) ردصءفرحاب یدره) بان درفم عراض» لمف راد )روس
 قلعتم هدعا ( داص فرحاب روکب) سیف ال دوخیا) قلعمعهدعا) تیحاصعم فرحان )ا دە

 لواروک مدد هناوح (تس لوص) رد شرزوگب یربدقتكروکب ( رداد هربح ا لوو لح

 هژرعا | دا “دارز ردوو قارداهو كلرا ی ندروژزو ندگ. ]را نیس تام ده

 یرورسدر

 یدورسدر

 رد هلص تاک 13

 یزورسدر

 یررسدر

 یرورهدر

 یس در

 یرورسدر

 ع درس نا در

 یرور دو لعدیسنادر



 یرورُسدر

 یرورسو ی وعدیس نادر

 ی ویرورسدر

 یرورس در

) ۲۶ ( 

 یلوخ د4ا: هم یرادقم هرذ ندیالخد هر دنا رب دقت شروکب را رارب كل وا ین عل ؛ یدلک هنربف

 SS aT نآ واتس دزا مددارناکورت * ردفوب

 قوا كناوج هک مدروک (بیکر تلوصحم) شعا زاب نااوحا مصسنیاوا لباق هریدقتوب رووا
 * تی * یدشود هزر هنمادنا ندنفوح نعد یدشود همرتد هنکوکو یدشود ندنلا یابو

 هدأ ةه فرح * یایدرادب ناروا كج "هلجروزب * یاخ نشوجرت دفاکش یوم هکر ه هل

 هکتترد E ؟ رهدنلصا هکر ه)رددیقع هنلعفدرادد) یلصاح)ردفورسصم هبینأت عارمص«

 رتو) ی صلوعفم یوم) 7 ررأب باغ درفم ع راض ەل ەق یفاکش) یدنلوا نام ررکم

 یعنیج نشوج ندندیاخ ردیدیکر  فصو یاخ نشوج ) هیناس یاخ ن )رخ
 رد هیمالناروآ كنج ءيا روز) ت تہحاصم ا یچل دو شر نشو ی دعل )

 فاا)ردت اک ندرداهب هنسانعم یساوص2 عد ) یعرونک كنج ردیسیکرت فصوروآ كنح)

 یی رصرغروزب و )ی رص لوءفم یاب ) بلاغ درفم عراضم لعق درادب)ردءجتادا نونو

 هلوازادنا رمث داتسا عر هراب لیق ا رد یی نشوج هک هک رهردلکد هل وا (تیلوصح)

 روش سو زادناربن دات E ین هیلبا لمح ینعا هتوط قاا هش روز یسهل-ج ك راروا کنج

 دءاجوحالسوتخر هک مدیدن نازج هراح # زالوا را دیاببولوا مدق تباث هدننادیم رسا وص
 ینارب و باسا هک دمروک هراج یربغندنا ( بیک رت لوصح)مدرب تمالسب ناجو درک اهر
 قدلوب صالخ ندکلوا هاکهرو یرمکلمام نەی كدالبا هتم الس یتاجو كدلبا رت یسابلو

 فرح اب #دنک خرپ زندرا رد هزرشربش هک * تسرف هد.دراک د رم نارک یاهراکب # هعطق *
 هدنواما) هتسانهم لیعد ردکعد رغا هلررمسک كمع فاک نارک) هينا نارک یاهراک) هلص

 هل رسک كنارو كناف تسرف) ردکع دراشءهروک شا هاب هدیدراک د مم )رد هتسانع» مظء

 راشلی وس طاف راد ندنداتسرف ) ندندیتسرف) ردبطاخح د رغم ما لعف هلنوکس كنسو

 دیک اث فرحرد) رواج ندیرص شید ندنفازوا هژرش هبا هزرش رش) لیلعت فرح هک)
 تلارز ) ردرهمال دنک مخ رز ) هلص فرحاب) ردکعد هروتک باغ درفم عراضم لعفدرآ )

 ردنوگا نزو ترور ا هلک كناخمخ) رار د تع )درد رد هنسانع»

 هسک راکزور برم شروک شبا هرلشبا ممظع (تبب لوصحم ) رد دارم دنک ةقلح هدنوب

 2لا يسدعلح الی اب رداه» ۳ رم هرکوک یی هژرش ریش ےکات دک

 براج هرانطصمواو | یلیصاحشعا دنک هدیسبرب كب ۹-۳۳ ز لوا هیلبا راکشبروتک

 یو هج ود هح رک آناوج*ر دمام باطخ همردنوک هدومزاا E CES ب رګ هلا هریک

 لاحیوقر د: کر ف صو لا یوق *دنوی دلس 1 لوهزا شنعشد تحت * دشاب نت ۲" لیو لا

 وزاردنکم هدعلوالوق) ردلمعم هغلوا هتسانعم سولو یوو لاح هدنوب لاب ارز ردهثسانع

 یهثجلیفر دیکر فصو نت لی)راو هدراتغلیسراف هنو یب رع هل هتسانعم تباهماما) هنسانعم
 لوه)ردع>ار هناوج نيش ورد هيمال ند كنج) فرظفرحا) ردنرامع ندعسج یظع ردکعد

 نیسو هل رمسکو هلیعص كمع اک دلسک ) دیک ات فرحاب) ردهنسانعم فوخ هلرصف كناه

 ردی دعتم هدنو) رولک یدعتمو مزال ندندمل سک ) رد درفم عراضم لعف هل راد كءالو

 مولعمندانعم قة میکت)شلیا طخ هل هدناوف یکیانیید ردمزال بودیا ذخا ندنینسک )

 یرلک دید یکتس ا دمور) د نسا :م گل: سوکر د دنوی یراق دروا هناهدن و دنوب )ردرمساوا

 دنب یدنویب هدنو سد )راد دنویب دل-سکبو) دنوی ننهسکب هدرلنا) هدنماعه قمح یک

 رردیاریبعت هلیادن یک ارلنا ارز شانا حرشدساف هدابز نیلبا حرش هلکا بودا ذخا هنسانعم

 ( ا )



۲) 
 سد سس سس ی سس < ححح

 رل ۵ د ه داضعاراس)ر رعد نا سا دقد) هراغوب نالوا هدرلةمرب زرد ناتشکنادن الثم)

 رولوا لاو یللوق مکحو لنس وب یو و لی اح یوو هحرکا ناوج (تس لوصح) ردهلب و

 ندوقروق ناوج لوا هدنکنج نود رواوا یل دج مظعومسح یە یتماسج و یل هدوک لرفو
 یرورسدر ندوگروخ تارا هدنکنح نعد یتسانعم هک ر كنا ع ارصم) را 9 دارارةینعإ یکتس وکر زوا

 ولت اهمهچرکاناوجیتسانعم كتب عومجی)هیایاتجر هللا شزوانلب كنان«نیبدی ارولب زوا
 هدنغابارکآ رارڈ یادنو- ندووخ لد نکسد دی لوا هلوا ول ۵ دوک یربا جد ولتوخو

 هدومزآ فاص م شد درب # ale هللا ییغ یاهو یدلب وس فکر و وا اب ناد هوا دنوس

 یعسدر هل لوکس كنارو هلب رل فح كلاب و كنون درب × دن اد شرب ع رش هلثسمدک ناتج * تسمولع#
 یاصہد رم شدن یردقن ,دوءزا فاصعء شس) ردآدّتیم درسا شاوص ر دکعد كح

 هکندجب نعب شماتص كنج هدودزا ناص« ) ر دفدارم هل دربن هلی كو فاصم) ردهدومزآ
 سا و عرش "دلدسع) رد ادرمرخ تسهولعم) هتسانعمتورح برج زدکعد شدتتج و رقم

 هشآوصو شمروک شاوص ەد لاح هدف HARES كاج (تس لوص#) ردرآ هم ال رییسلاد

 هد ر:یشلاد ع رش لمس هکاب وش ردم والعم هدتفو برج هدف ےس سو وا

 ةت سرد روک ر مسرب ح دیدار *.دازرکناوت تناکح * ردناسا هره هاله ا نعل ردعواعم

 نکنر اکو وب مرد تبر قودنص هک هتسوپ رد هرظاثم دم شد وردا و

 رد زور ۳4 هزورمخ هدروامهارفو یخ دنام هج ترد روک: هتخاسو رد هزورفتشخو هتخا دنا ماخر شرفو

 میاطال كنس نار ز تردا هک شواخ تفکو دینشبنارمسب شد ورد هدیشاب نارب كاخو دیشعو
 "ردازرکناون# فحار ءارعفلا توم)تسرمخ ر ددشاب ,دیسر تشهب مردی دشاب هدرم 2 دوخر نارک

 ردلسوت قزح نمو) تدحو فرحاب هکلب ) شایوسءوا نیدر دنوگا تدحو یسهرمم)

 هن تفاضا هرد ) ردکعدیواربق ه.ءالروکسس) ردرق هل هک كم فاکر وک ) لوعة تاداار))

 ی )یو روا شب ورد هم شو ورد) تیحاصمفرحاب) ردهجارهیدازرکناوت نیش) رد هیمال
 فلاخم هر ههم کک ر لنازا هداز هنب رب هګ) لس وت فرح هز هو تدحو فرحا ه2 )ییا کوا
 قودنص) نا قرح هک ) شابا لاصبانع» شمردناوا هتسو) دیک فرح رد) رلثمزاب

 مع, كردپ و) هردپ كتب رو هع رت) ردقدنصیراذدب هرزوا ربق داره رده هک كدا ص

 شک ارالکد هاکا ندالمارلنا زا هلا هبات “زمه نت رابع تسنیکس) ردرهیمال یراتفاضا كتم

 دا رع) هینابب نیگنر باک ) ز دندشاط ندد تو منن هکنسرددیک ان فرح نوتو) تسن فرحا)
 ی رک تشخ ) رار دەر هل كنار ماخر) هينا ماخر شرف) ردغتسا ناب زاب ت راشاطربق

 كن رد هکر دون دا م ردعجار هعاحر) یریصوا )فرط فرحرد) هنا, یفاضا ه هزورب )

 ردشابا دحام هدنترابع تشخ نکیل) رد هن رقدکوب هتخاسو) ردعص مع هلباهزورهذیرع رع

 ی در

 یرورسو یی دیس نادر

 ایرج حارش در

 هتخاسو ردهد هنشا صد ( زالوا یرا هد ف هبت قوا و رولوا هدرخ هژورف ار ز

 لدهدنام) هیمالتردپ روک ) هل ص فرحاب )ر دعرص دام ی دعقاو ° درب ورد ) تم

 قسم ن دندیام) ردکعد 3 یکی رد رعص عجار هر لب روک دنګ یلعاف باغ دروم ع راصم

 فرحا یشخ) ردکعد ره زکب عی ) ردن راکدا ماهفتسا دن امدج) رلشلباوهسرلد دند ند ام)

 هنن رز وا كت ییعب ور ) تدحو فرحا) قتشه )شاروتک هزب رب هدروا مهارف) ثد> و

 لعفشوعاخ) هک شد و رد ی هدازش ورد ) 4سا دوم شاجاص ردآ و هةم مجسا هدیشاب (

 رغانارک ) رد ھا و هیءال نا رک كنس نار ز) لی فرح هک ) ردکعد ما بط هه درفد رھا

 اد 2 و ر اظ توم) هنسانع* شهر د ر دا وهم محدا هدیدن < دک ES 9 رد هست

 یرورسو لع دیسیادر

  ( GNس (



 یرورسدر
a 

 یعشدر

Çe 

 | (بکر لو صع ) ردادتبهربخ عوذرماظذلةحار) ردتفاضاهناءاف لردصمیفاضا ۾ ارةف) |
 هأباهداز شب وردرپ و شم روتوا هدنجوا یربقكنسااب هک مدروک هدازرپاکارب ید هدازرکناوترب

 نیکنر « دنرزواو ردن دشاط قودنص یربق كما ےب هکر دا تم یتعب شمردشاالوا هرظانم

 تداع هکت ردشلزاب هل وص نوتا یس هنس یربضو یتافو را نعپ ردشل زا طخ نولو

 ردعص رم هللا هزورمب رق حاولاو یرلشاط ایه ین شود شرف يه م ەدنفارطاو رد هلل وب

 شاناح ج رک یکیارب نعد شلروتک هرب رب ج رک یکیارب نم زکب ییعب رزکب ھل ھن رمق كابا كس

 س ورد TE هننسوا قارمط جوا یکیارب نعل شاحاص هثتسوا قارط چ وآ یکیارب و

 یدک هدتلا كشاطرغآو كاا كنات هک ل وا سیا یدیدو ی دتشا نیز وسوپ هم

 هکر رو, ه دش رش ثیدح ار ز رواوا شلوا لصاو هتنج مابا عب هلوا شماد# هریک

 ر ۰ دیک هلبترمس> كلا هک ردقوب یر هثسنر ار زرد روضحو تحار ی واوا ك ارقف

 یو ) تفص طبار فرح هک # راتفر دنکر ت «دودآ هرب * راب یوړ دنهن مک هک رخ * تب#
 هدوسا ) ر دف ن دهار هلیعف كنار هر) فرظ فرحاب) كون راب ) ر دعجار هرخ یر

 كرملتحارو كرملرو طح نعي ردکعد كرهدوسار دلیضفت تادارت) هنسانع تحارر هکعد شهید

 دنززوا هک رخ( ترب لوصح ) یربخ یاث عارصمو) ادنبءهرخ) رد کعدشب رو راتفر)
 ر ندب نعد ردیا راتفر لر هدوسا هداوب هلوا لر نی وقرزا هک کوب ید رادوق قرزا کوب
 هقاف متسرابهک شدورد دره * هعطق *رروب كرکبوح یدنک هلفاوا فبفخ کوب ییصاحررو

 هقاذ یتسراب)تفص طدارفرح هک ) هنا شیورد درم * دا رابکیس هک انامه ال ردی# دشک
 هک انامم) ازاګ رد هیم ال لرمرد) لص فرحا) ردکءد کو " رعورد هاو هرم ال

 سل سس ردکعدیلکو قی ردندنماسفا کرت فصو رابکبس) نایب فرح هک ) ردکعد رزکب هتسانعم

 یک ویسا جویروج رقف ہک شیورد درع (تبب لوصح )ردکوب رابو)ردکعد ین كبس ارز
 یلصاح هلک ی لکو نب هنس ورق توعهکرزرکب یدلفایویدنا هتشدآ رعف هدایئد نعي یدکح هدابند

 ۱ عارمصم)ر دش ەروب رعاش هکتنهروتک بو < نیراکوباذعو باسح هکر داک د لغ وتم هداند

 ۱ تنور سناساوتخنار ردو تچ4 یک و * ردلنا ندوب ینکر ه نودوا هغ

 هدشاسآو تحار و سد هک هک لوااما ( تس لوصح) دناراوشد هک تان كش همه نز

 كش ندشبا-او تحارو تهن یی ندنعیج كرلزوب یسلوا كنهسوک لوا یدنکو یدلرد

 یرعسا لاح هب * ذحارءا فا توم لص احر دلکد موا هم یلاحكنسهنوا ارزرولک لکشم هکر دق وب

 طبار فرح هک ) تدحو فرحاب یربسا * دیا راتفرک هک یربماژ نادشرمهب* دهرب یدن ز هک
 ا درفم ع راضم لءفدهر) ا وساطخ نی دتساردندحو فرح هديا ید: )تفص

1 
۱ 

۱ 
| 

 ر دعغجار هرمسا نیش شرم )شاب ااط> نیید ندندیناهردعراضء ر دکعد هل تر وة ندندیهر)

 | نددنن رب هکر یسارپهدلاوحا عج (تبب لوص ع )ر دکع دالتب راق رک ) تد> و قرح یاب یربما)
 | سوب یلصاح هلوا التبمو راتفرک هدنب رپ هک ن دکب ربلیب كرکی نسین هلینروق بولو صالخ

 هک ثیدح نیایانهزا مدیسرپار یرزب* تیاکح *ردک ر کبهدنب شلوصالخندسب>ندکب
 تسود نک ناسحایوابهکنشودنآ ره هک نآ ےک تفک (كينح نیب ییلاكسفن لو دعیدعا)
 ندودعرا دعر دا ضق .|یدعا#دنک تدا ز تذاع نک شبارادمهک نا دنج سفنرکەددرک

 ردرپار ثاومورک ذم هدنایاعم هم دص هسا تھم لع افر داوعف ودع) ردکعدطا هنسانههزواحص

 هدقدلواهفرعهرواوا فاضم هت ش ندنا اضتفاد دعت ل ضف مسا ار ز ہدماقم عج ر د نج مسا

 د امرا سفندارمر دا دتمهربخ ع وفر ءاظفا كةن هلا فا. ضءلودعو )ادني عوفر هار دقنیدعا)

 ( قلا )



) ۳۷ ( 
 ڪس ص سس ص ج

 قلعتم هل عف تناک او تتر دةم نیب ) ردسق تقص عو رح الع ٹن وم درْفء لوصوممساقلا)

 ندارعا كن هبفرط "هلجو) هدرح تااح ردیس هلن كنج هک ه كينج ردٌنلوا فا ضم

 (بیکر تلو صع )ہک هلببس لوا هک نآ مک )ید د كرز تەك )كلوصوء مسار دیس هلص قوي ىلع
 یک زد كکیرل شد كنس هک مدلبا لاّوس ندن-انعم كدیدحوب هیولوار رروب حش ترضح

 نابلوا كفنم سفر ند نسو بولو هلکتساهاد یل) رد هدننب لول هد یکی ا هکر رد كس ةن کر لاظو
 اکسنیسراباناسحا.ک هتعسد لوا نآره هکر دکودع یادعا هلبس لوا یدد ردکراما سن

 قفلاعاکس لو !نیسردیا هداز هک اقفروارادم هکر دقت رههکل لکد هل و سال ا)رواواتسود

 فو ءاهب وج روح و 1 ندروخ مک یدآ دوش یوځ هتشرف * هعطق ۴ ردنا هداژ

 تحاصم فرحاب ) ردکعد لتداعو ییوخ كالم ردسیکرت فصو یوخ هتشرف * داجوح
 كنه عاهب ) ردکعد هللکا تلو هثساتع لکا ردردصم ندروخ) رد هتسانءهزا هدنوب 2)

 هامه هلزنراقماب ردتفوا ییصا یفوب) دیک ات فرحاب) ردهنسانعم تاناوبح ایراحردیعج
 نیسرشودندندتفوا) رد بطاح درف,عراض»لعفردشها وانا اشاس ر بو
 ردلیعتس,دایشا نایلواهرزوا داندزا هلک كيج داج) شابااطخ نییدندنداتفو ا)ردکعد
 قول یعی)رولوا یل وخ هتشرف هلاکا تلف یمدآ(تبب لوصحم)هداشانایمرآو نابمو تب
 یک تاناویحرک او رروی بودیاتافتلا هبطاخت ندج اغرولو|كیاح هتعاطو تدابعو رولواعالعو
 لکا تاقییصاح) هتعاط هو نیسرولوا كلام هتدابع هننیسرشود بولقب یک داج كسر قوح
 عیطم ی رار هک ره دارم * تبئوی> ترک و ردا لاصها هب راتنص تکلم یان تو
 ردیرآر لوءفهدا رم )هلا هکر هدارح) * دا م تفایوج دشک ندرک هک سةن فالخ# دش وت مما

 دیک ات فر>ر)یداوامسا نکیافرح هک هلیقرط لاصیاو فذح هکر دهک سکر ههدنلصا هک ره)
 كلءاف معا رها عیطم) ن دندیروا ر دف هک ن دند را)ردبطاخت درفم عراضم لءف یرا)
 ردتفاضا هتل وعفمایو دنلعاو لردص» س#نفالخ)ردهیمال تقاضا هب وتو)ردتفاضا هلوعم
 كند وكر ع (تبد لوصح)ردیادانعو کالنکس مییعی)رکجنویب دک ندرک )ناب یی کار
 کل رد هک الخ كز ول ظس#ن اما رولوا عیطم هکر را كاس نیس ہلا لصاح شب دا مح ہک

 زالوا كنامرف عرطم كايا تیاعر هکر دن ره ییع) یدلوندام هکنوح رواوا دناءءو

 شکا عبط بچ نیید ر دلکد قاضع هست قالخ هدئس هنم) رولوا هدابز ییایفط هکلب)
 نايا رس را ناد تر وصرد یکی# یشیوردو یرکناوتنایرد یعدماب یدعس لادج #

 یعاذو هت ےن *راشابا دئاز رات دنا هدانز ینترابع مهد) هندعبامو هنلبقام كنیلفحم * لغ رد

 تسدارناشبورد هک هدیناسراعیدب نهم زامن نارکناوت مذو هدرکز ابتباکش رتفدو هتسویب رد

 تعأش) تدحو فرحابو)ساح لف * هتسکش ت دارآ ی( ار نارگناوتو تسا هتسب تردق
 ندیضامهتسوب,) دیک ًانفرحرد) شمالا تباصا نیبد تدح و فرح ریکنتفرح ابو)قاباوسر
 هکلیا تاک حضتو عینش یصاح شالا تفاضا هسح یتعب شمردشالوا باغ درفم مسق

 ردردقمهدرکر  هرکصندزاغا) شنا تءنش یلیخنیبد ششالوا هتعاشر ید سب) شاشا

 شهروواهدساحر لک دهدننمسو قالخا كرلذااماهدننروصرلش؛ ورد یارب (بیک رت لوصح)
 تاکشو شاشا هک: وش رازوس جد ییعب شابالاص»اتحاضفو تعادش هسلیم؛دروتواو

 هب هست صون ی زوس یا زاغا هکلجا مد ییانغاو شاشاب هش اکش یا سجا قن رفد

 ردرللک د رداقو تالام هر هنسارپ ییب ردیلغ ییردق تسدكناْشب وردو كنارمف هکشمر دشرا

 تبع هبارقف للصاح ردقوب یرلتبحو تدارا هراشب ورد یم رد هتسکش یغالا دارا كن ابنغاو

 یرورسدر



 یک در

 یرورس در
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 2 ر ردردنا تس دیار ناع ۷ تا * ردز د ھ٥ تسار هرکص ندهتکش ا ردرالکد هرزوا

 تسدردنا : قدیر دنا تس دب ) صیصخ تادا ار ارناعرک# تان مرک ار مع ناراد مرد*#تسن

 تادانولوشلو هم ردلامر دیک فصو زاد مرد)ردیادیک اخ نفر ظ یانعم كنابردنا)

 قوبمرد هدنلا كراع رک ( تیب لوصح) صیصخت فر>ارو) ردهیمال یفاضا هلاع) ردعج

 ق ؤو ی رک كنیراراد مرد ملاعورل لک د كالام هب هی ها ین! قوب یمرک ام رم كرانلوا عبط مرک ین
 هک اره * قوبیمرک كرارادلامقوب یلام كرلع رک ی ی صاح قوب یر < عبط كرل ذوا كلام هلام نیما

 هشوک "هریخذودننانیکسم لخد زارکنا او راد یا 1 دان نکس نا ماکرز تم * هدرورپ

 ماعطڊ لوانت تسد نار ۳ تحا ررزانار ET ام , ازدص همو نان درگ

aTنارمجو براقا ونارمب ولماراب ناشیا مراکم هلضفو دنروخ ناتسد رزو ناقلعتم هک دل دنرب هکن  

 ردرا هيم ال ناکرز تم 3*هدرورپ)تفص طبارفرح هک )لوع2۰) تادا ارز ردکعداکب | سه # هدیس هدیسر

 اسم سو و ای ۳ )یه ی یسهدرورپ قم كرارولوا

 هنکلم ندجراخ كنشکل خد) ادتیم رخو هیءال نانیکسم ۳ ادم نارک ناوت) شءد
  ردقزا هریخذ) فو طعم هلخد رد يمال ناب دی هشو ۲ رەخ ) هذ یریغو ها رد هنسد لخاد

 یی دنات ترابز ردءچ لر 7 ناراز)ندشاب ترمضردناکم مسادص2م) ردهیمالنارازدصقم)

 لمه )ردک ءدرب قجات ء.صرد دارم ۶ ایم هدنو رد هراغم هك هيمال نار قام فهک) هنساعم

 كراب مع ردرهیمال نارکید تحار رهب) ردکعد لوب رغآ نارکراب) رد هاو هیعال نارکراب
 فرح اب ماءهطب) قغازوالانوحما كب: ماعط ازاحت رد يمال لوانت تسد) ردکع د نوعتحار

 عراضم لفل ر هه كنارو كد ر)ر دکع د تف و لو ارد فعن دهاکن هل ځی اک هک آ) هلص
 ردز دنءاسقایب کر فصو هلن وکس كنار تسدربز)ناسفر> هک )رارا نو ص ن هدراردادار د امج

 ناشپامراکم بل سذ) ردءج تادا نولو فلاو)را رک راکتهذخو یک لوق ران اوا هدنلا لا

 در ةهردهرزوایثزو عوج اهن دیک دج اس مراکء ( نما هم قرا هدانز هل ص) ردرا هیم ۷

 یس هل صف كنم كرلتا هسا ءمناسح اومرکر دکع د تاب اهل. تنارو یھ كرم یکبار واک ت ەركە«

 ندا تافو نعد ناوا یسهجوز ردیهجج كل هلءهراو كلمرا لءارا) هلصفرحاب) ردکعد
 راء تخ نالوا نی ردسکر اکا ندعوجیاهتتمیراقا) هلهرا هز ندا تافو ییوزورلرید لمرا

 عج ناربج ) شلیا نظیسابیف یع وج لاوحا نیید بیرق مج ابرقاو ابرقا عج براقا)
 هک هرلباحرش هل رابع یسراف 5 رانا هه کیا حراشص)ردکعد رلیثکو ق ردراح

 هک اکب (بیکر لوصحم)ردیالخ د هکر دابا حرش هلیسرافو هلیکرتتنن بغ هکر د هدنودتبارض)یکرت

 رابیا مدد E هزوس نعل یدلک لوبتءان یزوس كب نوک و مس هدرورپ یت« ہل لز واو وا

 ردیدصقكراپ رابزوردب راهرمخذ كلا رد نالوا نیا هشوکو رد رولک نعد یني هم لر کا ساتشا

 یرارب قجتوقو قجاننصالرفاسعو رارراو نودنا دصق هثناسحاو ماعتأ * را رزرو تب

 و نیکاسهوارقف ید ردر | یکم هک و رغآ نوهتحار كرابمغو ردى) هناخرفاسم یلصاح

  یرالاویرللعتم هک رارانوص تقواوا هماعط نیرالا راردیا راتخاتجز نوح | كمروسافصو
 لوط ود هداز نع! ی” هل صد لنت كرلا ۳0 ۹ ك راو یرلوق نالوا هدّتلا

Eلصاو یرلءاعط هنعیج رانو ییصاح لوا شمر ا هلوشک و فو هراع> و هژرببو +  
 تاکز* یاو ردنو تسکفو ارا رکزاوت# من * رزاغوص لا هماعط یرلب ۹3 ها لوا)

 یا رد ه؟سا وم قدآ رذن ) صیص فرح ارار :ارکناوت * یابرق ردو یدهو قاتعاو هرطقو

 ردکعد قاقن و ردصم فرحان یا8٤ ) رادا هالګ اب و هراربم و هباره3 ی هنسلر هان رو

 ) هرطق



ECU) 

 ردر دصم ندان لاعفاقاءعا) ها یادغب یراکدر و هیا رفذ هدنمار ناص ەر هرطة)

 نورق رد راوطناناوایدها هف رش مرح هلنوکسكلادو هلیعف قناه یده) كابا دازا لوق
 (تسلوصحم) ةساا هنره راوطقدال هاب 2 تبس فرحا یاب رق) هد یک هودو رفصو

 ییدهو یس هلا دازا هراجو لوقو یس هرطفو یناکزو ینلقنوقو یرذنو ییفو كنابنغا
 رونوقوا هل-نکسلوا عارمصم هک هلوا مولعم) ردراکلام هنعیج كراروک ذم ەد راو یناب رقو
 تمکرود نازح یل اوت هک یسر ناشوا تاودب کوت ٭ رایدلبااطخ هدانزراد دیعایر همظاوب

 اع.ج حارسدر فرحاب) ردکعد نخ هلیق رطیراکنا ماههتسا ردلاءوس ندتفو یک ٭ یناشورپ دص+مهناو

 نیسرمشد و |بطاحدرفم عراض«لعفیسر) ردکع د هساود رانا هیمال ناڈواتاود ) هلص

 تعکرود) ردکع دنیاکد ر داق بطاندرفملیةتسم نن لعف یاو )ل لعت فرح هک )ر دکع د

 (تبب لو ص ع )رد ص٥ فرح ا یناٹیر )ز !وا كسکاندنهکر یکیازاغ اریزردع اک ندنالص لقا
 ندزاغ تهکر یکیار و نیساک د ر داق هک نیسروا و | لصاو نګ دتلو د هلتار يخ ر دقوب كلانغا نس

 قعاعلو رطاخیافص زاماوب رطاخ یافص هلحاتح او رقف ارز هللناشب رب زوب هدینآ هب یرمغ

 هک دوشییرمسبم هب ارنارکناوئد وه «توقرکاوتسدوح تردقر کا * زاعلوب تالصیافص

 تدام ءتو ت فطار د تعاطتوقو عرافلدون روص«ضرعولاب دءاحودنر :اد کرم لام

 هتس؛یایزاو توم هج یه تسدزاودیآ توق هج للاخ "«دعءهزاهک تسادپب فذ وک رد

 تر دق هام رد-تفاضا هنلوععم كردصءدوح ترد 3 رمح هج هنسرککشزاو دنآربس

 لیعفتردلوعفم مسا یک نھ هبناس یک لامرد) لیلعت فرح هک ) هلو هد دوش توو) ردکعد

 ا رداوعقم مسا نوص» هناس نوصء ضرع) هنانعم رهط»لام ش۶ یتاکز نذناب

 ردتفاضا هال وعقم لر دص ءم نعاط توق) ندا واو فوجاكناب رمد نعل ند نوصد

a r ea 
 EG لردص ءم تدامع 3 تکک ردادبم رخو هيفا . فبطلوما 3 فر ظ فرح رد) | دمو

 ءاد-«تعادس) ردادت«هربخو هاب ف ظ۶ هوس 9 ف رطقرحرد) ادتمو رد تقاضا

 هاب یلاخ دو ) ناح فرح هڪ) تسا دن لاحنا او ی٥ن ایر دعنر درب > هف وذحم

 رده ر ندرش هدا ادا هلن وکس گرو یرسک كومو هر رم OT هدعم

 تفاضا هجردع وب ردهداوتسد هنب رب م کش مد دیس هل ر رد هيلا هنس ۲ کش هدناویح |

 هدابعن حد هدوهسکاو تر دوی اهر ۳ (بکرلوصحم) ردک دن دفا هار هال

 اب یرلام هلکهربو نتاکز قەي راو یرلاک نع لام ارز رو!وا رم :۰ كندارقف هبا نغا توق |
 یرالکوکو ردظوفحمو نوصءندروګ و ق-فو ندرجیرلطرعو كاب یرلسابلو ردرهاطو
 فیطن هو ڪڪ ندا رع تک و ردهدفیط] همء]تعاطتوقو عراف ندهءاجو نان شد وشت

 تداعی والاخ هد ء١ نعد بوق سر داتااخ دهه هکر در هاظو موا ردهدرءاطو

 ه] زاعه ددو نعد رواک رس هند عنا واغنو رواک توره ندلا سولو زا-1اق لا ةتعاطو

 هسیک جادو ندنرفجاور ددده هلکنا ار نره دب ر نالوا دفع ۱
 رولکرم هندنلا تن

 رداد وهورهاظرلن و به یلصاح هلق رط یراکنا ماهفتسا ردووطع« هر للاخ هدعهرلنو اءهیج)

| 
| 
 أ
۱ 

 حس در رد ر هاط هدسابل لاب یکگ كداع وڈ بولوطمخ ف 2 و تسادب و اد داع ٣ فف

 3۶ شنادادم ایهحودوبن # mE هلاب ان بت نیید
 قعولواو قا ر دکر شم هک رر دے باغ در عراّطم لس دہسخ) نامز ق

 هک نآ) رار د هدهدنک هر هنسانع»ناشب رپ ر دکءد قغ ط هل را هه كم ف اکو ا دنکارب) هد
 كرءارایعوراما م روقوا هل غف كم ءایدب د ) ید لوارک د ررکم هکر د هدر درک سکا

  ( C9س (



GH 
ermanتست سس سس  

 هحو هرم ال دا دمای هج ردکعد هيا |لیعتسم دل ۱و د د ۵ھ هر 3 ۱ هم
 4 ِ کو و2 یه هیات جا

 ردعحار هبک هداوا عارصمنیش) ردکعد هئرا داد او نادادءای) رد دی ام ج رج هدن ول

 هتربا هوا ,راکشآ SE روئاب روض> یو ناشب رب هک (تبیلوصحم)

 درکر وم # هولوا هو روا هت هن ندشیوشز هک هکر نایلوا یی هنج رخ هتربا یعدیچاحر <

 هدنوب هرس ؟ كمك نوا دروادر ؟) ادتمروم * RS دو تغار وا # ی ناتسات دروآ

 رخ ر عج یدانعم رلب دا عج نام رگ كنسکا بااغد رفع ع راضملم دروا ۱۲ ) ردهتساب دوم مج

 قعساو تراز = بات هدا صا ردلعتسم ۾ هنسانعمزاب ناتخفلام) فرطفرحاب) رنا

 یسانعم لصاسد یک ناتسراکنو ناتسرامو ناتساکر دا هداف ۰ نر ك ءلوخ دم ناتسو)رد ه: ساغم

 ر هرزوایتزوتاالدردردص م تغارف) لیلعت فرح ات) ردلد ل وعنم ءام“ا ردکع دکالبسا

 ناتسو) رار د هغوص هلي < كناز مزهدن لصا)ییک, یرلکدیدهت لصزابناتسبان)رار د ھن ]ص3 شف

E 3و رد  E BEEناتسهزرد ردنامز فرطكنغار هناتسمز)  

 مکا ردا عج ییمزاوا نزا ا ره (تس لوصم) رددع» ها 9 هدا: 2۸ نیش) هدنرب دمت

 كنتردتیعجوددنو ن هقافابتغاررف و # هنلنارو صح تواوالاح هدوسآن هوای عا رق كش

 ٭ دنامک نادنا رک ره هت RE رطننم هیرکیدو هتسلاشع هدر دد دلت تروص یسد

 هقاف) قلعتههددن ورد 1 تبحاصءفرح ا( ردادتم هدول هرژو ایزو تل ال در در دص. 2 تغار 5

 ادیت مه تب رءجر) زالوا E E ةم لم تنی ل لءفددنوبن) رة

 د دندن) ردمصم فرح او ) ردینیک لم 7 فصو 6اك ) فرط فرحرد) ر ۱۵ تیعج ینا
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ردردصندشاب لیعفت هم کر یلوعهم ملقم تزوص) رداد مریخ ل تو
 بو لوا یذحر دص» ها

 هلیعرمسک هاشع) شع اراک د :اکآ ندهدعاقو لاغر دیا عج یاتهلبدوجو كنابردشا روات ۲ اد

 تالعاف سا اشعرظنم ه)ردمزام و رب تر ةرییکت هم رح) رد هیمال یفاضا

 هلص فرح اب ا( اع رظتنم ی ییاعط 0 احا هل ےف كیعاشع) ردتف اڪ | هنا وعهم

 تغار و رک رزر»د ر بئاعدرف»۰ عراصملءفدتام) دم E ی؛نآ)

 راعب . تروص ۵ :هاراط لا رطاخ تیعجو زاوا عماحو لصاح هلا رەد یعب نلوا لصف هر هو

 هباشعیرو شبا عورش یعب شاپ لاهحاتتوالا هریک یر نوا عجب هدر رب یسکیا ی | نمد

Nیلصاح شءروتوا هجوم هاج رهوبد رولوا اد ندر هی اطط ماشا نیب  

 هن یکم UE ۱ عورش هزامربعفو هلواش اب .ا عورش هتعاطو تدایع هللا باق تغارث 9 ج

 ها کیم رد راکتا ما اههتسایمررک ۱۷ هب یی لواریعفوب چ هلوا شلوا رظتنم ويد روک ن ندرب

 هيما یژور دنوادخ ٭ لد 7 یر ها ۴# لەت ی یزور یاد * تف ۳

 ندخابلاعتفار دلعافعساو ردادتمربخ هک ) رده هلغتشم ی ) ارم ردکید قزز بحاص

 (تس لوصح) لعاف لدور ادتبمربخ لدهدنک ارپ) یلعافیزور) ردکعد قاط ادت e :کارب)

 اماردلوغُسمهلا ر + | ردو هلباب 1 یافصتعاطو تداب < دعج ۰ غ نالوا یبحاصقزر

 لد هد ک ارپ ارز رو اوا تعاط E تٽدابع دا ع هنر نالوا هدنکاو و ناشدرپ قژر

 ۱۳ ۳ کیر لوم ل ناسا تدابعس 9 » # نمل ول تداب ع تدع هلخاوا رطاخناشدربو

 لر هنخادرپ GE .عو داروا و تشدعم نابسا کت طاخ E کارو ناشر 4 در

 نرادلاق هحولا داوسر ها ) تسربخ ردو بحاال ن ه هرو اعو بکلا رفقا نم هقابذوعا) دل وک

 هج اوخ تراشا هک شوم اخ فک (یرضخرتفلا) 98 مالسلاو هولصاا هیلع ریه هک *

 دمو دلش وب رارب | هذ رخ هک ناسا ها ظفر ملسا و دن ااضرنادبمنآ د رم هک SNS اط رةق اغ

 ( راردا ۱(



 یدو

(E) 
a aE TE a Da 2 amma RRA DE ESSE E ERAN 

 نا اتدابع) رد ەنسانعماف نالوا لخاد هناوج كفو ذحم طرش هدول سا # دنشرفراردا

 ههزکیدزن) هل صفر>الوش لعک) ردنراشا هیابنغار دتفاضا هنلعاف لر دصم
 ت اضاوردهلعت

 ۱ ردازاعدا :ساهران| ی جانغا ی ۶1 2 :ءجر) لیاهت فرح 4 )3 ور ادم تدام هع)هیناس

م و هی ال تڈ« نابسا) ل ۳ ءاهت فرح رک ) نوهلد واناشدرپ بولوا عوج یرلباق و
 تر هتخاس) ادتت

 ییسانعم لوق ےسا هکر دم ولوم ن ںی .د لوعفم مساس ردابن ۶ یلعافو ردعسق ندیطامیرمخ

 ۱ هتح ادرپ ) هبئاس ب تااضاو قلعم هب هتخادرپ 2 تدابع داروا) شکار لا هظح الء

 توس یلرود هم بسانمربغ هلع بولد لو ءم مسا هداکوب) ردابنغا هن یلعاف بنادر ھم عسف ندیضام

 رفف) ردهنسانعملغتشم هدیو هتخادرب) هارت ها تیط شس سا ف رش دوجولغاغ بنر ور انع»

 یس او هکر دندلاعفا نلکردان هدب ها ندنفعاضم كنابلاعفا ردلعافمسا بکم) فورع»

 تن یدشود هدلوامدرشود هرزوایزوب ین الفرار د بک اف هتیبک ) رولک مزال یلاعفاویدعتم

 اکا هکر او هغلاهدنروصوبازایداوا دانسا هرقفهدنو نکیار درب هذ نالوابکمهرزوار دقنوب

 ن یدلواضراع هل .اکارد رةف کد نتف ص یربغ ن دیدنکب اک | هک ی دراو هی هبت عرب هد رت ةفرمعد

 د یعل) هلو | هنسانع«تعزالم باک ا هک رد ناو یدشود هرزوایزوب هل یرعف یرمغ ندر دنک

 روجر سنا ترا جو وا یوم ها اوز

 ردکعدردقتش ندز دصءهر دصءنا ^ “كع دردعتشم ندرا وج ترواح س: )ر دیسان ار د ص ۰ ہک

 ىذلا ر دلوصو» مسانم رد تفاضا هناومغم كردصمیفاضاهنم) ریدتف رد وغل مالک هسداوب

Eبحا|ال)ید 2لو افذح لوءقمرعنوداكابا تباعر ی )رد هب  

 تالوصو»مسا زدی رس لص قو یی ن دیارعا هباءذ*هلج رده دحو ملکتم سن لایهتسا نل ەف

 یرور هو لعد س نادر 3 ۱ |

 هنسام عم قلا 5 ردر دصمد اوس) یربخ ع ود ماظل هحولاداوس) ادتم عود رهاظار هعلا)

 رد هلو یلاحهدکناواا راز دلعتسعهد دز الیعذاو:دااعقا هکلب) رداکد لمعتس» لف هدین الت كبو

 "هدینسذ) رذغلعتم هداوس هلرورع راج نرادلاین) ردکعد یتلارق زو هجولاداوس) س)
 ی دز ا كنفکهدنوب) هيم ءهلج یرعفرقفلا) شعالکد باطخلباق ناتوطنوجما باطخ یتسءرمه
 ردملکم ربعطاریربخ عوف رم ار دقت هیر ورح راج یرخف) ادتبم رقغا)شاوا عقاو للوقلوقم
 دناعاو كردص م هجا وخ تراشا) لیلعت فرح هک )ندن دیش و ءاخ) ب طا د رقه محال ءفشوء اع)

 ب هرمشو)تدحوفرحارو) هیمال هغاطرةف) هلصفرحاب) رد هیمالتفاضا هلاعو) ردتفاضا

 ین تقص طبار فرحهک) شرو هرزوا یلالضیکسا ناتوط تدحوفر> یز لد وت فرح
 فطع هنادیعر دفو طعم هاد ره ملست) ر دج كتسا دنا)رد هینایبو هم الاضر ناذیمنادرع)

 یلیعدیسناادز شع لک كم هر هظح الم جیم هکلب وش شل یو شع طبخ نلبا فطع هیاضرو شاباطخ ندیا '
 ىنەيردەقاو اضفریتربسمهد رسد ضع هینایب هباضفكرتو )رد هنلوءفمكلر دصمیفاطاهربتليلسل)

 ند هقناط رقفو يمال ناسارعف) ین فرح هن )ر در دم دنار هرکصنداضق شلوا عقاوریس هنر ےل ۹

 كراباو ر راربا) ردیلوعفممدقم لدنشوپ و) هیءالرار اهقرخ)تفص طبار فرح هک ) ردیفنم

 ا دنشو فر دکعد هفرظوراردا هیمالرارد هم )ر داغ عج عراضملءف دنشوب)ر دکعدزولاردیعج
 رادیو سا طخ رند ندنتخ و رفندندشو رف) ردبناغمجع راضملعفدنشورف) زدیلوعفم مدقم

 ردقزیش هلووق لع یتدایعرانوب ھو دلوایکر وک ذمیلاوحا كنا غا مک اتف و(بیکرت لوصحم)

 رطاتهدنک ار و ناشور ردقو یراهصغو شیوش قەل ردررمطاحو عج ارز ندنندابعارقف
 هتدابعودارواورلذهزود نراتشصعم بابا ار زر دراکلام لق یافصو طآخ تبمج نم ردرالکد

oO - 5 ۰ ۰ 

 یرورسو ىلع دیس ںی ادر

 هرز وایزوب نر دیااحملا همللا هکر د برع ر د رالغتشم هت داصبواو | غراف ن درا بغا یه برد رلار غم



 یزورسواع دبسنادر

 ییء*در

 یرورسدر
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 یزورسدر

) ۳ ( 

 روش شعب مشودهززو گلو ندشجزو تدش كل يحاص هکندرققلوش ی ندرقف شود

 دراو هدشرشثیدحو ندنفلوشک و ق كن هسي میکیدموس نردیا اجل ههللا خد رواواریغحو
 هکنس سهاگسلای زرد هک دشلا یزو و ندش شیوزدردیفلارقزوب هدلاع یکبار ةف کر دشلوا

 یدلبا تفاضا هنفب رش تاذیدنک ی رقف هکر دهر مب رقفیدید مالسلاو :ولصا| هیاعربمغی

 اضر هکردتراشا هنب رقفكت فاطر ید رو یرخف رقفلا كلاع هجاوخ ہک سیا مدید نب
 هرلسا ورد نالوا ریسو علس هشت دوا صو و هراد مم نروتک اضر هر اض ەد رد, را كننادیم

 نر همقل هفظوو رارمک نس هقرخ كلاواواو كل وبا هکر داکد تراغا هر كن هشاطوب ردتراشا

 كیابدنلب لبطیا * یابر # زارا دص بوی: ندنرلصر> لاک هیایند یلصاحرااتص ن دنرل هبط هاند
 هکناددنلب) یدانم ازا لبط) ادن فرح یا # جج“: تقو ینکم بدن هچ هش وت یب * جہ نطابرد
 رآر د هلواطهدنفلاما رد هسوک نیلیا فلص هد هبا ح دم نیدنک دا رعندلبط هو هینایب یتفاضا
 یتطابرد) رد هاب یفاصا هطایرد كد وو) ردکعد لزاوآ كسک و یر دیینکر ف صو كنابدنلب)

 یتطانوبودبا دارا نفرح هک ه :رکصندکنا) رشا با قلاع هزه جک راندا فطعهثاءقام

 ردقوب هتسا ندلضفو تفرعمجیه«دکنطاب ہک لبطیزاوآ دناب یا یتسانعم بولیق فاض ء4
 ےجوا چ -!) هیمال سل ت ةو ) زىسقزا هشوتیب) لم اف شابااطخ هدان یهو هدنزویهنیید

 هفاق نیادازیوج یتسلوا رع كو> اما) راروقوا هل برع هابرلرضب رارید هنغار رفس هلم
 یا دوخاب لبطنیلوا هنن میههدننطاب لزاوا دنلب یا (تب لوصحم) شعالکد هاکاندننف
 كمروک نغار ترخا نیسردبا میدن هرس هشوت لبط یلزاوا دنلب نیلوا هنس جی هدتطاب

 یور# نیسر دیار د هن هلک و ابرو قرزوب نس هدک دلیالرادن نیابسا ترخا سکر ھهل هدنتقو
 لە چ+) ازاغردەيەال عطیور * جرت سدر هنادرازه جاسا * ید را می ؛یاخزا عبط

 تاطخ فرحایدمع) ردع ندرکارا) ردکعدردنودهدنول زدن دعب ر د طاح د رقم ما

 هلاد دصاتداعالاو ردنو 2ا نزو ترورضینیدرویب هنادرارهرهاظ) هیئایب هنادرازه حبس)
 سر ر دبا اضتقاینا هداتهمردءقاوتسدرپ ) نوتم میجر دکند هننرزوا لاتسدرب) ر دةلوا

 دهروح نعد ردکعد هءردنود بطاخح درفم یه لەف ج ) شزاب فلاح نازاب تسذرد
 رکاهلیا ار هنسدر ند هسک مه ینو كارارکآ ردود نبزود عطندقاخ (تس لوصع)

 حا كلب وز دو قا فوص یلصاح همز وچ بولا هکلا بس یل ولاد ك كیا شی ورد ندکجرک
 سي ورد * ردكماملا دما E دریک مه بوروج نزول عمطندقلخزم هرلوا هلکمروح

 ههر تمعندوحویرج دبا (ارفک نوکینارقفلاداک) هک دهاارفکب شر فا. دماراب ت تفر دمی
 ایلعدی ودناسرفک اشیا ةجرع ارام سنج یانا ندیشوک یراتفرک<ص الحسا ردا ندیشوب ار

 ڈافع تلودزا فافک لوغشمهک ین ادیان (میعنلاتانج ین نومرکم مھو ہک اوفمواعمینزر ھل كاوا)

 لبقتسم یا لءفدمآرابن) دینابب تفرعم یی شب ور ذ ٭ مواع۰ قزر نیکنریز تعارف الهو تسهورحم

 زدیارخاهلرفک ینارقفادو) زول وارخاهلرفک یرةف قە! ) رولوارخآ دم اجت) تیحاصفرح ابرفکب

 | یانعم نییدروثیربا هرفک یرقف یتسانعم سب)رر دشرپا هرفک ینآرفف یلصاح) ردبا تخ یعی)
 یعسا ع وف رم اظةلرةفلا)ند هبراقملاعفار دلعف د اک داک )لیلعت فرح هک )شما توس یسق اطم

 یھ كل هنهرب) هبهالتهعادوجو) تبحاصمفرخای) یربخ هددرف»لب و انارفکنوکینا)
 لسّوت فزح «نمهو) تدحو فرح او) هنمام نابرع ردکعد یابج هلیعحد كارو هل هو

 E سس آیه سیاه ویسی یونیت سون تب سس زیست کوین سس ی تاشو ایست تستی تی نت ست

 ( ارو )

 E فا رز



a a O 1 an VRID O TESTI 

CSR) 

 زسا یماعم كيگ هدنوب ) ه دن كغرواو كوکر دکرتشم ظقل ندشو) لوعفم تدا دا ارو)
 هلکشرواا و كهردیک ین! )زو هدا نیععل یتسانعم ندیاشوب رک« ) هل ول هدیسانهم كع روا

 صیلخت ) رد تفاضا هل وعفم لر دصء یراتفرک صال ) زو ه داری ندکهردیک
 فرحا) لرعفم تادا ارو ) ردزهیمالام سنج یاس ) تدحو فرحانو ) هنسانعم راتفرک
 مک هنس اود ماهغتسا نم ر دسا رک ) ر دکعد هنس هب سه كرلنا رد هيمال ناشیا هبن ره ) هلص

 رغبت رع و ) یی رمص لوعفع ساج یانا) ردهن-انعم رردشر ا "هلع كنار دناسر) ردکعد

 یتعع رولوا رةفیلعاف ل دناسر) هجریدقتو ر دعقاو یک هنن رب هک ہد هنسا ضع ) یعرمص

 كنيع ايلف ) هنس انعمتسدرد لاد هلا ایلع دب ) ردت لمت ر ولوا نابسجو میقتسم ید
 یعل) رداطعا تس ددا ره )دنسانعم داب ردکید هحول ردییعا ثنّوم هل وکس كمالو ی

 هبل اب هنر دود کالفسا هلن وکس كناخو یھ كنس یلف-دی) هلص فرح اب ) لا ی رب و

 لر كيوندنام) ماهفت-ا تادا هج) ردیبتلا هکردیلا كربتفدا ره هنسانعمرب ز تسد لا تا

 درفع لاءة:سا ین لعف هک یتیم ) هنس انعم كم رکی ن دل دام ) ر داغ درفم ع راضع لەف

 فرحرد) العو لح قح) ناب قرح هک ) ردکعد نیسدم روک نعصتع ییاهفتسا بطاع

 هلوانائاوارک ذ هدلوصابتک اب لکد یلاخ ندیکیا دارم ندمکح) هیمال لی مکحم) فرظ |
 ) تشب لها تل ) هجو لکلو هلوا دارع یس وغل یانعمان و تبآ نایلوا جاتح لب و نعد
 ادم ع وق مالع كلوا) ىح رمص ربع تهدزاو ) یع رمص لوء2م لده دیمربخ )ردر ل

 "هلجو ردفرظ لعاف عوفیه اطفل قزرو ) قاءت هب لصح ردقم هل رو رتو راج مهل)

 ناب فطع رایطعب ) ردیا ست قزر هک اوف ردقزر تفص مولعمو) رد ادتمربخ هیفرظ
 مهو )واج نعل ر دیعج كب ههک اف هک او )رلبدید ندنا رد دب رارضءد و )رل.دد ردقزر

 هنو هرکه معلا تانحق) هلا "هلج توصنم الع ندیارعا هع” هلچریحو ادنسمنومرکم

 فر> هک ) بطاختدرفم ع راضم لف ینادب) هیبنتفرحان) رد هتسانعم تمت ےعن) ردقلعتم
 رد هیمال تفاضاو ردکعد قزر هلع كيرع فاك فافک )رد هنسانع«لغن«لوغشم) ناب

 همواهدو) ردرل هال قزرنیکنرب ز) هینایب تغارفاله) هلی كنیع) رد هل وب هدقافع تاود)
 ی كافر د صف رعو راربد ا كزو هل رسک كم فاکو كنونیکن)هیناس تهاتفا

 یرغفان نمزود كعد نمل ارارقو مارا شو ورد ز مسفر ەم (بیکر  لوصحم) هل دیدشت لداصو
 هرثکی سهتوا كني وردزستفرعم یصاحرردش رب اہرفک یاب و روشی رباهرتکاب و رواوا ارخا هلرفک

 لهاارعذیلصاح رد رق هرفک نعد ردہ رق هفاوا رفکر هرروس هدش رش ثیدحار ز رافیح

 ینلجر هلرمغ ندندوحواید تعنرد|لاخ دا هشیاربارب هرفک بودیاحارخندنصعییهسوک .
 ندنا هکطا ا دنادز یسوبحو ندنلا د یریساراب و لکد نکعو لاق كمردیک

 هارتذ نە یرعستج یاننا مز لکدراوارسو قبال سنا ششوکو ییساکاو زاوا نکع هل ربغ

 هر زلقس د لا یی دیاناس>اواطءایتعلالعدب و ردنالاصدا نگر < دنس ثبت يه كرلنا ی هیفوص

 ردب راکنا ماهقتسا نركب نعد رک: هنهلام دا لوبق تایطعو تاناسحاو تاقدص و تاکز عی

 هکر روډ بور وربخ ن دت تج لها دد مالک نعد هدلب من مک ی هللا هکنسم نهر وک
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  صیصق فر>ارو ) ر دیهچ تر ها نا 7 * نآ ویس منج ]اع همه 5 تباوخ ردنا
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 ه دشود لر هل (تب لوصحر رە هلا هاب تفاضابا ا و )ی رە رغ لو« هلا

 هسردناهظح الءو ر Sasi هدەاون ھن ا وا سک ر ۵ یعل روت روک ی ی وص | ا E هل . زوک

 لا تغا رف ه درلتفر 7 ییآر و هکر دوب هرص = ندهصق یلعاحر رو ا «دنشود هدقد و وا

 نح“ ہک اک ره # ردسودوم هللا هسوسو راز ۵ ند تھ رعذیرلاکوک ارب ز زالوا نو ردیا هصو

 زاود مهرنآ عیاوتزاود زادنا فوت یاهر او رد رها یار * 2 ر یو ی

 و ما ؟ )رد ص ەق رحاب یت کد KA انس ما رخ زا لالحو دسا مترخا تد وعع

 ارو)ل صوت فرح هزه و )تدحو فرح هد نح ) رد ص٥ فرح ای) لسوف > هژرب هو)
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 ۱ بول وا تیم هرکاو) هل رمسک كيج ربد ها انج اکا برع هسرواو | تیم هدنگارک | تولان عل)

 لعف دریک ) زو موا شود ) الءتسا فرحرب ) تدحو فرحان ) راریدرب رمساکا هسرواوا یلاخ
 2 YS E حق 4 ر هد رجع نداد برع هک هاوا مولعم) بآ هاغ عج عراصم

 درادن )ردت داصاهنلع او گالعو اا هعبط) هنسان هد سفنلا ھو لصالا یدردکءد قبا

 رەس ه كول ناوخ) ناب فر > رک )ر دکعد دان EES رادنب) باغ در ة٠ ع را ڪم لوف

 9 1 یشعارب A ؟ یکیار کاو (تس لوصتح)راد ات وس هر ر راد راد ماعط) رد هنسانعم

 یبطلا ےئاراو ماعط هدنحا هکر د هرذس هکر دبا نظ سا حو EE بولا

 نبود اہل د تحاصاما # ر دو رەد یی روف دا م هدنصرح هدا ز ددا ط یدلیا هنشآ هک

 ناهر و مدرگن ن کت ناریدقت هک انابه نم ظوفح م ارحزا لالح و تسط و ق> تباع

 اول ی EDT ره مراد عقوتوتزا فاصلا مدرو این نایب

 ار نآ د رعرمش ید ورد تلعد الا هدب ر RS هزاف ا هد رد ی زوص و١ "هدرا a. E نادنزرد

 تیلاطم هراما سغار شیورد هک ت سلم و هتعساهب* هک و دنا دنفرک اهم .دن رد ترور ء 2
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 توقو مک نز هک مرادنرز ناناتیاتفک دوب یراسکتس میدریراسم سشوک كس دنتف رکب

 رد تفاضا هنا وعقم تالءافمسا اند تب> اص * مالسالا قە ابهر ال مک ج منکر بص هک مرادن

 هداصا رد هتسانهمرو ظمظومم) دیهال تفاضا هعحو )هام تاثء نیع)تیحاصم فرحا)

 نح“ ناز: رقت ) ردسایفو ضرف یزال ردهتانعم هاک هدنو ا) ردمب هلیحوا زوک ظل
 رد.تف.طا هنلوءفم گالعاف مسا یفاضا هنا رد نساء ل لد ناهر )رد تد امضا هلو ءقءلرد صم

 حارش ضع زکر ه)رد هیات دعا هد ول عقوت یا عفو و)یوا لوع:«كراد یفاصذا)

 هک ره نکیل ردق و یبا حا هنایب ردندنایهب دب یظل نکر ه شعد یضءبو) شا ناب هلی

 بطاح درةء یطام ل ەق یدید)ینحالاک ردراو یایتحاهزاب تبن دیگر ردیسراف یترابع

 SD هیع وا هتطاب یرهاظ هک راد هدست رپ اغد) همال اغد اخر ۳ ییاهدسا

 تدحو فرحان ییاو ف ( تدحو فرحاو ) رذلعتسم د لس اعم لغدو تلقو زاب هل

 یطرءكراک مهر و لا رب ییع) ردموصعم ضرع هدر یرردمقت) ا مو-صع» "هدر )

 عصعم) تدحو فرحا) قد ردکعد ی ردل وهم مسا هدول هدی رد) ردگع د ی“ هدر

 مسا هدول هد ر) زرد دشرب ازلب هدلا 4ے | داصو یوم كوو ۳ تك"

 تہح اصعء فرحا 0( ند راروحذم ددا ا تاداالا ( ER شلسک ردلوعم

 و ند رداهد زرا نال-سرا نادره رعش) هلا 4ه رد-صم ءا رد دیمال یی ورد یلع)

 ردم ندیام هل وکس كلافو یعک تنیس موذن )رد وط بکر ردکد راوبد نوعا

 ردلو عدم عا هس ) ردعاوا حورح یرلذ و مط ندوعاقو د| رح ردکعدرلشاد هل ر دقت دنا

 تئا_ضاو صيصا فرح ار) هراما نیاز سل ورذ) یا قرف ند)عاه لو دةم ند

 لر دصعء ناص>ا توق ) ردکعد ۳ ندا صا .هغل نحارب ر دوسلا هراما یربدع رد هنا

 یبهت كلا نطب) لىلەت فرح هک ) هلص فرحا نایصعد) دیمال هنشو) ردتف.صا هردصم

 ردا كتروعو رادار ندحرف) رربد مکش یعسراو 1 ناو نرد هل وکس كناطو
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 یکیاناغوطندر ر رب ی رددنسا نهر کنا هر دهن كنءرمشو كناتنامآ ون )یرلکوا ی

 رددنزرف کیا كماشرپ حردو نط یعل بودا ح رش 20 رربد داره هعسراو زرد هالغوا

 صیص# فرحارو)تدحو فرح )ار ینیورد) هج رف ردتراخانآو هنطب ردتراشا مسا نیا)

 ردکعدهلرب كنا هک ناا) رداز دا رم ردکعد هدلاح راد هناس ثخ ثدح) فرط فرحاب)
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 ردڪملت مالسالاق هتناهرال ) هل وکس كناهو ت كنار رواک هدتمهر یرد نم ندشاب

 هدمالسان د نعد ) ر دعداو ( مالسالا لنتالو ةنامهرال) هدنا هک دق رش ثبدح لوطمرب

 ندنولو كميب ۳ ی! ) تاو كر نیس الیرلنشک و یکاد موص یە ) زالوا نابهر لاعفا

 ابنغا ید اد باعا اما رد یک رو دهیلاو>ا كشاورد تفرعء ۵ ( تیکت لوصحم)

 مدلنارب رقنیزوس ول نوک هن اک راظو ةت ند مارح هرس لال>و)ردرارو طم هل ياء نی ء كنا دخ )

 هلرحو رایعر یک دروک کره مراتوط ديما یاصاا ندس مدمروتک لیلدو ناهر هاو

 كموصهمرنابو هلوا شهرک ها دنز نعد هلو| شهر وتو ا هدنادنز اونی رابو هأو | ىلع هنندرایل زا
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 یرورس در ٤<

 یزورس دو

 نوحانزو ترورضنکل 7
 نکا اسیمارلمس هداروپ

 با رو- ووا

 رد هوم زوهش» بائع ۷

 بانعجد هدیکرو

 کم وح مع حراش رربد

 ه دنرب یر ہفت هلا هدکا

 هقشب هدکناارژ ر داکد

 ليغیس رعهک ندهوی*

 نون نوکسوا حوى”
 رد ءارمغ هلب دم كفلاو

 یسسراف كنوب ةا

 ردنوخ رب كياندو دج”
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 هنغابا بوئوط ط هدکلد راوند نوګا كمرک هوا هلیبس رةف ترورمض یرر داهبو یرادرحرمش

 درو رقف ررا رداهب ندکجرک ی-صاح )را | ح ورح ن راقب وط بوروا یعاقوب
 یس هراما سن كدبورد هکر دلاعحاو ) شک رالب هثب راشاب بودا باکترا هرلشیا لوغعم ات
 از رواوا الم هزایصع هي اوا یسفن تنایص ەل یئاص>ا تو هکنوج سی) هیلبا هیاطم,

 عابا حرف رد هدنرب نرد 5 هکمدام ردلوغوا یا شعوط ندنرفرب یعب) ردرزکبا را جرفو نطد

 هدشاا عورشم رپ یشیو درب هک مدنشبا ) زدیا ت ۳ رح حرف هثدا وا ل ی! ردەرزوا

 شیورد)یدلوا یسوةروق قفلشاطیدکح با هک هر کكزا رب ,دنوط هدانزا لصاح) رلب دنوط

 ند عهدا هک مدیا ریص هکر دقوب عود ردق لواو) ملوا هکر دوب * مجم ارلن اسد یایدد

 نیعج ونوکس بحاوم "هلجزاو * زالوا دا نیبزالو | تناهر هدمالسا

 یاو>ژوررهو دنرهکرب رد ی ص بشره E کد تسار ت# د نادنوا دسخ هک نورد

 * لکرد تاا ج یابار نامارخ ارخو رسو تسادر وا EG .ص زا تسد ار یا 7# شرا

 هنساتعم ںوجو ردي” ردصم هک رد بحوع عج بحاوم) ردر هرمال ر بجاوم هلج

 نادنوادخ تفص طدارفرح هک )۲ El اسا ۰ نطرلن ا ط اعم مسا EF دا ره هدنوب

 ا فر ی صا ۵ لو هقم تالعاو مسا نا ) ردکعد تمد تاحصا ت نعل

 هدنوبر) تدحو فرحاب ی ) ناب فرح هک ) یربخ تسنآ) ادتبم یکی) هساتعم هراج مال
 هتسانعم فا تر کمد ندشار سزا ) ردصم ف رحاب یئاوج و سانعم واهد و هس

 صیصخت فرح ارو) هاب نایات محص) تفص طبار فرح هک ) ردردستم درک هش)
 ناما ارخورسر)رد هنسایعم كروب هدنوبلد)رد هي هال یفاضا هواررد هتساتعم لاج تحاص)

 لک رد یاپ) ازا رد هیمال ت تلاحیاب) ام ناو ست رددمسم ثتفص ناما رخ) ها ب

 هکندنوردتبعج و نوکس باب سا "هلج ( بیکرت لوصحم) ردتاک ندقلبولخهو ندر قلوا

 ررکح هیواهد ی عصر هکر ره هک ردلوا یسرب ردصوصخ هرلنا نعل ردکترابحاص تمل

 مص نیلجا زرواوا ناوج هزت اغلاق بوناهرالزوک ین راردیا بسک كالتکی ندشابنوکر هو
 نکیا یحاص لاجو نسح ردقوب یە ردهرزوا یروبنددلاجو نسح كنا یلاكنبان ج هک
 ناص کرو هکتنراتوطهرزوا کرو لا سد e رول ندندسحو كشر یحابص كلا

 ا را الرا لصاو هد وق یاران دادا رم ین هنس نداد ہدن وز دنا ون هسوک
 یا نددسحو كشررد هداب یتا تااح كنامارخ ورس ند تاق ناهارخو ندننحابص

 هختادا نوح | ییاعرمهم تب شلاق هدنرمح نوک باج ند ذی دلوا E یفاف كنا

 * كلر ںانع هدر رو کنارہ ۴ كنج هدرورف نازرع نوح#* تاب * ردردع.انو نیس نعل

 هعص رو ؟ لد اف بداغ درم ردعسق ندیضام هدر ورف ) هی ال ناز ازرع نوح هلص رحاب

 ؟ شعزر ابا قرف ندلوعتم یلعاف ۵ نیسد لوعدم حسا هدربورف) ردرع* هد سم : مجار

 شازااطخ + ُس .د ردرلعمرپ رد ههب دارم ندکنج ی 2 رص رغ نوح و ىح رص لوهفم

 0 تایر ناز نیا یوم ین کوک یا رلفهرپ 1 هلیرمسک كنار اهتشکنارس)
 ریس هح“ راف ردشع یراک دید هدکیا هل دیدن كنولو ی © كع بانع) یسنات لوءهفمو

 شمال قشم هح یتعل شهران نس ەكپە E كرز رع( تس لوص#) رربد

 ینللرف كلحوا كد هم ییصاح شابا كئر ۷ تاثت ندناو لوا تودرا رم جرا راعهر و

 دوجواب هک تسااحم * شاوا ممآ كنر ندشناق كقاشع یرلکدلبا لتق هکلب ردلکد ندانح

 ( نسح )

 ه] تلع كالربقفو کالشب ورد ال! ) هلوا ش ماسک ندنر كزلب هار :ابو) هوا ر یس هدر یطرع
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 تحاصءیر> ا نا فرح هک اکا یهاب دصقاو ا ی۳ا درکوا تعلطنس

 فاک درک ) هیمال یهانمد رک )رد ھاسا زوتعلط هدنوب ردرل هیءالوا تعلط نسح دوحو)

 فرش عرش ی نعل ر دەي گام یهان)رد هنسا عهفارطا هل وکس كنارو 9-۳ كع

 هل وکس كنارو ی یف كغف اک دزد رک )ر دکعدرلشاا عورش ان ییصاخ لا ییدابا و ۳

 هات)ردت داضا ® لردص» یهابت دص3) ردکیدراهنز کج رود "اف مج عراضم ل ۳

 لوا گو دنا ( بیک رب لوص ) هنعاتعم داف ردصء فرح او ) ردکعد ناف لھ كأ

 رهدیا دصق هداسءاو رهن زک>هدفارطا رلشدا عورشمان انغا هلدوجو یعلط نسح كص

 فرحاب ید ٭ یبا! ناج ر دنک تانتلا یک ٭ درک امغلو دوبر تشھب روح ہک یلد ٭ تیب *
 ردە ج ك ءاروحو لروحا هدب ع روح) هاب ب تشه! روح )تفص طمبار فر هتک لس

 راردیا لامعسا هدد رفع ماده ن -ظفا روح م < نکیا یک ینباوا ج لكرءارجو كر جارج

 لدور ل EEE هم یام ۱ كنار دو ر) تبس بل فرحان تشاهد )

 رل بوسنه رات تبدد ف رحاب ) هیناس یال ناع) هلص فرحر) درک اعلو) یلوعفم

 تنج کلکو کرب نمد یدل الو یدبق یروح تنج یلکوکرب ( تیبلوصحم) ردکعد
 1 تنج عل هٿن رلب وع بال كناتد ردا تاقتا نڪ یداوا قشاعاکا بودا قلعت هک روح

 دارم نداد نات ردا تافالا نڪ هرات دا ندرلتا هک نالوا كلام هرللزوک یک یروح

 یهتشاام هیدب نی ن اک نم٭ تس# شلنوس هو هوا تق نیید ر درلالغو| لسمو رلزژ یسور

 e اتو 1 مان ۔ » دیقاتلا جرنع ك ق * بز
 ید رد هیارح هدر د صم هدنوبامو) راردبا لامعتسا هباء وب ییرابعوت هسا هم مادق ردکعد

 ییعاف یکسان اهر وا ) رک کھ درد ود یام لود ندان لاعتفا یهتشا) ردیا هداوا ماود

 ردناک یعاف ع ورم اغفأ لكف كیاط و ا كنار بطر) ردرعع عجار هل وصوم نو

 عود رھ < نادیرعا دژ. س هلص و ردلوصوم "هلص قو ىلع ندارعا هيل وف لج

 رد-هجار هلوصوم ز ار رمضو ند ینا صفات ردات ركذه درف» عراضم لعف یفل) ادم
 ربخ ع وذ مع الع ندیارعا هاذ *هلجو تراشا هبطرو ردنغب لعاف عوف رم اطقا كلذ)

 دف اء جر) قاعع هسالعف غد رج فرحنع) رد هلیس هلص لوصو» هکرد اد

 مژوا هدنفا ردعیج دوقنع دیق اند ) زرد هنما شاط جر ردتفاضا هثاوعقم لر دصم
 هکدلیا اهتشا هدنکو ا هک هسوکرب(تب لوصحم) ردیتلص امرح دایعهدنوباما ردیهلص
 امرخرر واتس اکا هبطر هد قلو اكانام 5 و هلوا كلام ه طر هک دنسا یلک وک ین هلواامرخ هزات

 كلو عارصمجاتحا هل هكا یس هنیاو| رضاح نک هاراو مضاح ی صاح ندقعتاشاط ریعلص

 عارصمو ید هساواهدنکو انآ هتن لواتقولوا هدقااهتشا اهرخ زا كن هسیک لوش سام
 ناتسد یمبلغا#ر ردشهلوا لصاو هتسا:ءهم كس کر دمولعء یلدا ن نایب هروک کوب بنات

 یف طا هل :تسد یمن )ردکع درک | بلع# دابر نات ناکنم رکو دن الا تیصعع نعصغ . نماد

 رفصردکع دشو لا ردندنماسقا ییکر صو ردتما هلبرمسک و ید كان وهت) دما

 ی £ رص لو ەقم نماد یربخ د-الاو و) ادم بلغا)ردءج تادا نولو فااو) هتسانهمدیلا

 فرح اب ) رد هسا ەم كا تعصع) هیناب تصح نماد) یک رص مغ تيصەءو)

 ناکنس کو ) ندن دال ) ردب اغ مج ا ا ON اک تیصعم) تاڪ

 نرو ترورض هکر واوا ها6 ) زوسیک € هلر وکس كرسو یرمس رک كنا دو ی ہک تم. قاک

 ردظفا بلغاردقء ادم هدناصا)ردعقاو ادم« هدنو روتقوا روسکم نیسو نکاسار نوعا
 رالنضل جد یسکنازسهدرورمض

 منا.طا



 ینو رسو له ديس نادر

( 4FA) 
FILIP 7 0 A REF TTT N۱ ا چت ی ی  __________________ 

 ندندن اب ,) ردسباغ مج عراضم لعف هلیضو ی کد كنار د-ابرو) يک هدهناس "رغو )
 ردگعدرا رابق یس نهم ردآ دیمرمخ هلو "هلج ) ل هةم مدقهنأت) راب ۱ ر اند ندا دوب )

 یا ررر شالو هّتصهد یتکنا ییصع یرکا كارة ى كراتسد یه( ب ؟ رب , لرصم)

 رارووا راقوو ضرعی شرعی لاح ررابق غا یر ۱ كرل ناو ا چاو لو یاوسر یدک هل سبس انک

 .دنرد كس *ںاح اد را ت اش e TE درت نا ت تشوک هدرد نوچ * تب#

 ردکت داکی عرب الا کا نر: ترو را دی دا و جوت دارم رار a ٩ءدلاد دنا

 كتفا) هنساتءع مل ردکعد تا هلی كم فک تشوکو) یری تفاو) "دم كس)

 غ ارنصء)ردکعدرعروص باغ هرفم لبقتسم ید لود دسربن) ردکعد یدلو رد ل وعنه مدع+

 هال طاصرتش) هش وکر دناشا ناو ) راپ ف رح هک ) ید ان اک هدلصا نیک ) ردن وهم هب ین
 (تبب لرص) ردیعسا ثنیما ی رلکدد باذک حس” لاجد بمال لاج درخ) فطع فرح ای)
 رخ هسخوب ردیعا لااص ریش تاوب هک نم روصیدا ون تار ودع بلک ید باک یر هک نوح

 مارح و لال- هه ه كهب ک رد هلو هدریقفناو جا یا قرف مارحو لالح یب رد !كلاجد
 O و رنا راجا ندارد عاج هک دا نا دا یدل ورب نغددوب هما رد

 دا مندر وسه ۷ در هداد یا تّش ردا ارا ند +ضرعو دنا هداتءا دا-9نیعر د, يش ورد

 ردیی کر فصومانتشز) هبا یان تشز۔اب) هلص فرد اب هبنا-یم رک ند) ردراراک رمهرپ
 رغدابس و )ر دیګ مص لو مدعم لدلا 3 ضرع) ردصء فرحابو) ردکدد 1 نیر ح

 ندوضرعو ردرل نود هدا سع ها لع قارعو روت قوح (بکرت لوصح) یی رص

 هاه ین ءو ض ع هل یاس نالا اک را همارح ینا ردرل هرو هاب قمل ان تشز نفر

 | ندیهرءاهمگفاک و)رد یک نالوا روک ذم اد اس روع ا نزوتر ور هنسرک) تحاصء

 ید لعف دنا ) ردتذاضا هثلوعةعایو هنلعاخ ل.دص« مهرب ترق) ردصم فرحابو ) راد,

 ردکعدقاوا قو سافم ندا لاءءاردردص« سالتا) ردکعد زالاق ا درفء وه

 ف کح)یم مصرغ فک ز او) یه لو كرخ ن نا :عو) یرب> دناتبو ردهوا و ادتص

 (تس لوصح)ردک د رولا ها دم ات اب باغ در هه ل: هته لوق لات ر £ ردە ی و

 AE ندا یوقت كالرمهق و اللهم ردءذام هرهرب قاحا ید زا اف رب هرتوف واح 1

 ۱ نارم هڪ لاح * زالوا زمسانع یو ارز ردود اه اون رعد لاح رواوا یراشعا

 تحاضف بساودی-ثکرب ناز تون لسح تسدزا شدو رد تغاط نانع مگر

a E oaیدرک 3 تا تو )دوام و دو  

 | *یزر هتنرخ اکا و دنفا راز هقاف رهز د مد روصا مهو هک یک ناشیرپ یینعسو

OT۱ تسد ردهیءالو هاب شل ورد ت۶ف اط ناع) ناس . فرح هک )  

 (ENE رده و هدتحاقو ی بسا) ردهلب وب هدناز می ) هیاب ل

 ۱ نادر دم ھ> )ردا د رف» یضام لمف هيت 9 دی اهج)کالرمسیداتحاقو )نادا ا

 یدر اب ندن دیناود) رد افدرفع یضطام ل ەد ليڪ كل 44« لاد داود 9 9 دکعد ا

 حاتم هلبعف r هنن رخ دیلک) هب ی هو ید

 CEI ثا رود مداد وس یر زود ن ۱ اب هک لات ( تک رت ل .صح) رد ھل دام ەە

 N یدهروتک لمحو همزرس یپح) یدنن ندا لمح ییکزید

 أ هناد اوسر نمد ( عدلا ھم هزالادر# کازم ددا ی 1 یقادا هحرو ی دلشا i یل «دکح

 ( هکلزمسېداو )



( 3۳4) 
 شش و تا رد تا و را و  ص ن اه

 ر داوا ۰ داوص هوه دند هااتتصا یددو) ید ز دلت ترا و 0 دا شاب هک اسى دا

 هک رایار وصذ a او تو 9 دار دوس لزوس ناسا 1 نوا را یلکدلواو ( كلا a ا

 ریکنم یش ۰ *رار دیح الفم كن هن زخ یرلهز ر كناره هذ ابو )ر درلقاب ر هخ رهز هقافو رة

 تعاندالا دن وک ن 7 تورو هاج نتع هو تو لام لفتشمو ر وفثو ب ورو 9

 داد د اوت یا ورس ی هارا رو و دننک بوس یا رکیارالع E رکبالا RE رطد +

arn,هندنس همڅز اهب دوخو د نيشن هم ی ی .ث هک ماع تزرعو دن  

 زا تداطو هک ھا هس رک ET TA ایک هک دن اد ریس راد نا

 ص كع ا ی ی ۱ ورد ین٤ و تسرکن اوت ت وصڊ شیب تمش و تسک ن ارگ 9

 تدحو فقرحابو ( رد ره دا صو ۳ نداد ر دهن-اتهم حوا هدنو هلن و 4 تاشو

 هاب هتسانهملع اف رد لودر وغ ) هنسانعم نیب دوخ و رکتع ندن اب لامفا ردلعیمسا بح )

 لرغشع هلام ر دتعاضا هنارعء ۹ 0 لغتش- ) هاسانع» ی دبا ترفل هدا ز نوا

 هاج نوقم رد ءاضا هل عأن م اوه ما وا ضا هاج ندن اب لاعتفا ردل وه سا یتمم) ردکءد

 رد ۵ هس ۰ EASE :هءانغ هل وکس س نزار ی هکت كراوو كات تور ") ردکءد

 اپ ورمی ) ساب وس طاغنیبد هلص ف رح ) تم>اصء فرحا یاب ورم ی هب) ردا ا

 رده ساتعم دک هداودن:ادر ک ) LA هل وراور . حبتور اور یک لر دهه یک )لود

 هاح تزد تفص طار فرح هک ) تدحو ف >انو ) هیءال لامرورغ ) تبحاصم فرحا
 یا راشا ی دنرادمسرد (I تة فرح ۵ هک ( ردحو فرحاو)ر دینک للام روز

 هلص فرحاب یسکب) نا فرح هک )رکی د ردقو او ۔واوه لوا هدنلناب یل عاح) رر تر ط
 ر حر داق نین اببو دا تاغتلا 4 ه- يک ر نه )ر دیلر عه مدقع كد رادر رت )ت د>و فرح ار )
 ناد رخو ردرارو دو رټکټه جوار ثاکدد اغا (بیک رت لوصح) ررتسو کرکت یل -اح

 هار قو هلاهافتسالا را ران وسزوس ىرلتو تم تنل ودو بص و لغ ثم هلو لام راز وفنو
 رسی اردو ) رارد ردرادک ات می ) رلر دیا توتدم هکلر اید یال هلهارک الار زانا ر ظ

 زسا بسک و راک یب واور ن زس ر وب یتانا و یاب ل ایر دد ) راردا ت وی۰ هل اب و
 هسسیرءرغتالامنالوا هدرابدنک ی-د) رارود هک هلل رورغلامر اژرد درلفب رح سو و

 عج هدا هبس یظ و د ر دق یشو زر رع زج نعد راردبا رظ هک هلرء بصر و

 هک ردق و ریک:ورو رغ ناالوا هدرلاب و )را واد درک: ند هج ی راد ؟یرا روت وای .اغو ان --اب
 هلع ط ھل ه ۶ رههکراشءد هک ر دراربعب ندامح دوف .داتافتلا بوردلاق نی راتابهب ه-

 ردرفد « داءماما) ۳ دزغ هدنروص رد. .داب ز هدنداب و دل عن )ند ردرلد مغو دت اطا و

 بیس ق رحاب لک E ۔رلعو 95 FINA ۳ » ےکدر ریک دکل اع ز ز٣ یب e - دی

 راوو هی  ارع فاک نیک )ارد وفا سرو ) رق ه- مانعم كارک ا تب ا6 (

 ربع نیش ) راردنک بودیا فذ> یواو هک رواوا اک هنسانعمرد ر دکعد توک هلا دلصا
 ربنع هکر ایدد راضمب ر د هیعال ربثع واک ) بطانح درف» ما لعف راع ) ر دچار هه یف

 رک (تب لوص#) رد , وک اکا زوسب سد ندنسر كلا یعب رواوا ل اح ندنرفص زکد
 رکا هلبا هعرخ نوک تعب یاصرخ نرک یا هسردا رورغ .ربک هرزوا یک > هلساس لام مس رد

 رک رادماو ناشیاتمدعم تک« دانادع ندفارشا هر ادع ندسان ة>اینا عب هدهسا رم عو اک

 هم جود را یمن سکر ب و در ادار هک هد او ەچ دمر د هد هک ۳ و

 gw دهتنادخ رهبییدق دن :ار یو درو او-.تعاطتسا بک سحر و - ات ی سک رود وا

gg EEE SDE 2 TRE A Û ET REE E RESET TT n ORTEL TEETER 

 لع دیسنادر



) ۰ ۱ 
 سس تست سس

 دو دنراذگب ترمسصو دنرادهکن - تس اواز ھار ٩ تعشء لامر تهد ىد ف

 زول و هللا رذاوراذا) هیعالراذارا # دور لا یو هک دار  دلاخزا فو ل ِ

 هک شابوس تب24 ال> رات نیید یار وک كود ۳ هلاز شرب لاذو

 نوش سوو و كزوک یالوص كر اهب بودیا مملو ) رداکد دارم لوا

 AK اج ردغاب رو! یتعل هدس اهم یدعتم ر دکعد رار دغی هدودنراب) مااا

 عشا ؟ رم ) رازالاصوترپ هرزوا E هددن ات)ردکعد لر ناسحا ۳

 ید, درد ریحاص مرک ارب ز هغر طاور نته دم ك نانغا هک مدید(بیکر  لوصح) ناپ تعاط تما

 شاوکو ززا! دن رزوا هسک و رل ر دیطولب راذآ هک هدناف هتردب لوق ها هک لدلب وساطخ
 اواو ردرا راوس هنس و روا دن رز وا هيا و رار دیس هع

 3 ار وز رمالمدآمتنآر نوا ها ہد رل نحو م دور نوا ادخر رابناسحا هب هسکک عا

 لتر مسح و رارلفاص هلت خو راردا عج یلام هلتفشم كيب و رل رپ وزساذاو زمستنه هپ هوك
 رړیک هرس ی یدنک هک رافیح ن تقولوا لب لام رلشءد امو را روق هدنو لام ا

 م ر*درادر ییسو جم اق دل ES د » درآ ك: مع یک یو غو * تد * رولوا ہد

 رد hm دیساب یت ) ت دحو فرحاب یس ک ) تیحاص قرحاب

 باغ درتء ع راضم لذ دیآ )ر دکید رروتک نردندرا ردیناع در هم عراضم ل ادو درا )

 هلن مو تجز نع هل سو مر (تد لوصح )ر دکعد رردلاق درادر : ) د دکعد رولک

 تحز ین زس! هو 7-۰ کدی یر توی وا بصذ اوری کا - من ار هکر

 هندات فوقو تم*"نادواهخ لرب مک * رب دووا تجو رد هویت د و
 تسح رز هک دناد كح دامن ناسک, شایع و م رک دهنوکن وک ره هنرو ییادک تلعب الا

OGنادر ع ا  SEEدن راکړ اردا دش دشناظب ظودنرادبردرب ناقل ەتەك م  

 تست و د لیک کیش وک ودنهد نار RT ا زعر ربات

 ر ده2٥ ندرکاوهترو) ردر دیمال تل ناد وار لخم) الع:ءا فرح ر * دنشاب ههل تار

 ع را طم لەف داغ) ردکعدر رب نا دکب ) یا و سکر :و)یلوا لوعف دهن ع.ط) ردکعد هسخوپ
E 2 ردّاج قوا لب مسکو یعق كود كحم) ردکعدروش روک هن سانعم لول نب  

 a رع! ) هنسانعم سسخ ندناب لاءقا ردلعاق مسا كسم) هل راتعا ن اکممسا ا و تلا

 ددان مم کر دیمچب لد دش دادش) هیناج دادش ن ظیاء۶)رد هم ال تفاضاو تبحاصمقرح اب

 تزاجا هدنو راب) هیهالناز نعراب ) لیل عد فرحات ) رردبا بص دل جک ك فاکدراکر )

 هناخ هدزر تو ی را قم هوقوا هلءهطخو هلتفاضا نا رم بحاص) ردوا ءم

 هل تاع ق اادک ۱ ۰ نر .الوب فوو هنگ كت اش هکم داد (بکر لوص) و

 هک وابتروتب روک راک الی و ع رک هیایلعمط كر" ندا هب وف هبناجرب یتطک هو هال و
 ص ود هربا هکر واب ادک ی ؛سسخ ەل Ê EAE )ردن نوا شوک

 بصا ه دنراو ق یرلظ۶ 5 ر روذ هدوبق یال ددم هکدرد لا هب رگ لوا یدیدسل ورد

 بحاصو) رهثواون بورک و ګا هک رهیمرب و و ها ص والان ردا یوق دد ردبا

 * تا ۷ رارولو ۱ شءد كحر E EE هک ۲ هدوا | هکر دو ره وگلا هنس ۳ وک ار €

 * تل یارس رد سک هکر اد هدر تفکش وخ * تین یآروریدنوتب هو لقع 4 ارنا
 هک تند لوا (تد لوښو رد بجای بر ءرکر دیجوفراد هدر, )صی ص2 فرحار ارنا

 ردوو تم و لعع یک كنو ەل ر دوو هو ۲ مقوا هکراد هدرب یدید لز



۲۶۸ 

 نانا دک دعذر زاودنا دما ناج ناوم تس دزا هک نآرذعب منفک ۴ رد دیس هباذم قول زد.ءک

 نآرذع)تب> اصع فرحاب *دوشرپ نانادک مشچدوشردنابا كيررک اہک تساقع لاحو ناغغب
 ردکعدیدهاردلعاف مسا ندا لعفتمثوتم) ردهیمال ناد وتم تسد) نابفرحهک) رد هبم ال

 هیعاللععلام) رد هل صفرحی را ناغش ناحم) دیمال نانادک هم ر) ردءج تادا نولو فاو

 یک كنار د لمر برعردکءد ق هلم فاک و یرسهک نار كي ر هال نبا كير) نایب فر> هک )
 روتقوا نک اس هدنوبار نکیلردکعدوجاهلباددشءءارو یعكلادرد)ردندنوب لامر هل وکس كيمو

 ردتانک ندتعا:ةه وطیرزوک نهد هلوار دوشرپ) دیمال نانادک ٹچ )نوڪ لوا قفاوم هنظفارپ

 ینه ردنوهگنا یرلفدوق هپ وق یدادش ظالغو ناقلهتم مدد هشب ورد ن (بیکرت لوصحم)
 رارجو رلذلوارازمس ن دناج ین رلشاکهلاج ندنلا كرلندیا دعا تب رلناسح | هکرد هلیار ذع لوا
 لاحت ورروقمدا هنن رو3 نوک ا رلذلوارازیب ندنلا رلرصلید یبصاح هناغفو هلانندنس هعقر

 هسردلواه نخ رب نوک ره اغا ند ه وط یزوک كرادک هسلوا وایه كناباب هکر دافع

 ۶م دد# منبشب هاح هکنانعم# دوشنر* اند تم .طلها 5 دید * تب * راک تعادق هرلنوب

 نوزوملرک قموقوا هلعابشا نس هرسک كمال ەد ردنطدیفاضآ تالهاو)ردر هیمال عبط لها

 2 رك: قغوقوا هلعابشایرسک كنسات تن ) رد هیمالاسد نا ) تبحاصم قرجاب ) هاوا
 ر دیا نزومان ید قموقوا هلعابشا ینا ار ز رلشلب وس نوژومان ه دا زرلدد هیلوا ن وزوءان
 یو ءاح)شیعوب یرلرمخ ندنازو اال صار د نوګا نزو رک ق قوا نکاسیتفاک هکنانیح»

 لها (تٽ۔لوس#) رزردادن هج رع راش هلا ههک ےکرد هنسانعم هح منشا ) تیحاصءیقرحاب (

 یک یندداوا لاحتوب یتعبیک یغیدلو ارب هلعبش هاحرع وطیعب زلوار هل تینا دیسهدید كءبط

 شک راج ینابادکش وجزا یدوب رهش ردرکا دوب نیشن ناباسی کی اط مناح* ردلاحملوا
 رلهابدیدیاوا هد_مشرکا یدبا نیشناره ی یاطمناح ( بیکرت لوصحم * هراب وا نترب هءاجو
 نماتفک * یدرواوا هراب هراب ك دقارمعق سابل هدنر زواو یدرولوا رطصمو هراح یندننرک

 باوئو رد راکاام هیاید تمد هکعردبا جرت هن رماح یهو مردلبا تجر هنلاح كل را ن یدید شی ورد (بیکو ن لوصح * یرونه# ترممح ناشیا لاعربهمتفک مربیم تجر ناشیا لاحر
 نیسرکح ترس ی نیسر ترم هلام كرلنا هکاب لکد هل وا هک درد ی ررابا ت ؟

 هک ی هاشرهو ید شوک, نآ عفدب یدنار هک ق د ره را تفرك مه ودرهو ناک ی ردام *

 * تخادن هه تچ عج رتو تخ اي رد همه ٽه هسک دقنات یمدیشوب نب زرف یدنا و

 فرح اب یدنار )تفصطدار فرح هک )تدحو فرح اب و)ردبرع«ندهدایپندننالآ مت رطشقدب
 دیک ان فرح اب ) ردتفاصا هناوعقم لردصم نآ عفد) هلص فرحاب) ردکعد یدرروس هاکح
 ندکع د هاش دارم تدحو قرحا یهاش)مدردیا یس یی مدرمشب رود هیاک> فرح ابیمدیشوک )
 هلل مک فاک رار د تشک ودنا فرح ماوع هلی كفاکت شک هدنودا مم ن دهاشردک د تشک
 فرح هک ) ر دمولعم هندیا عت دکتنروقوا هلب رسک كفاک مارب ز ردشایا ماوع فی رح نيد
 فرحا یدیشو) ردتلا فور«هر ندجرطش نالآن زرف)تبحاصم فرحاب )تفص طبار
 فرحرد) ردها و هال تم هسک دقن) رد هنسانهیحای) ردکعدمدر روا هدنول هاکح

 دمحرتو )یدتک ودبوامو هی هسااراو هندنتهدسک یمرردکعدیدنثواتخا) دیک
 كدبا هدنالکو هلشب و ردزب (بیک ر لوصحم) رد هتسانء«شکرت همح) ردها و هبمال تج

 مدردباییس دنهذد كنایدرروسهکیق دس رب ره دبا شع رواق نیز را ورک هلرع ر یر نیگاو

 ینایدرید ءاشنذکه کر اب رهو م درایشراق بودیادر هل اوج هجوم ینا ید راب وس هک وس هن ره ییعب

 سر ) ٩۱۱ (

 ی یرور د ر

 "يمو یرورس در



FD 

 عدد و مند 4 ال.ادیودینایدرد | قوس هک ناهر و ت م یھی مدردیا ریس هلن زرد

 شام ام عج هکلب یدلاق یزو لابو نحو یدنک و د تمه هک دقن میچ ےک ۳ ۷

 یادو تح یی یدنا اع + یوقواكتشک ر ن>و ید, ر!اتفاویدناس و ماه اب یی نوا ّ

 اروک * حیصق لزا یتکفینریسات ناه * هعطق * یدلاق لاحت هک مشات ج هل ۳

 شاب رمصاحسد هنسانعم هلوا لفاغلوا هاک اردهملت تاداناه * تسنراعتس هغلاص ناررح

 درف۰لیقتس» نا لعف کفی ر دکء دناقلقربسهدررب یک كنوير د دیک ًاتتاداا)ش ابا کر ییعدیسنا در
 هینایاب و دم الحص"ءهلج) ییرصرغ هلجزاو) یی رصلوءةهریسردکعد ن نیس هةر بطاحم

 غلام )راندا با لاصداو فذحیدیاارواهک هدنلصا اروک)ند هلج حصار و ندئس هلج لعصم

 نیس همس وکر ییعدنوسایهار كامل هلوالذاغ لوا هاکا (تد لوصح) ردها . راعتسم

 مک هل:حاص ن ء۱ ندنس هل جو موش كلا جف ر درا مع ن دک مری وک ےک قل ریس

 سط یماکن هل: اص نع ردق و یس هنس یرمغ ندرا EA وا کا ۳ ز وعش و !ندّتسلم ۱

 تد رعموژرو ند #ریدتفردیدنب هل. ر ط م اع نا طخ كش ت ترضحرد هلی ر طظ ها اشردلکد

 كارو یف كواو زرو * تسان زاص حر د نک درا حالسردر # یوک ج3 نادت رک

 تلف رععو) یوم مدعم نرد») سا هم كالا یسندند زرو) ر دبطاحم درف»سعالعو هلس و و

 ردبک رم قد ىو فصو یا هنا یوک مج ناد نک” )لمت فرح هک ) ردنوطعم 6

 تسلوصح) رد رح تا هل رمسک كنس ح الس ) شا: وس قلا نییدهرزواومق )ردکءدهدوبق هلص یش در

 قو هسوک هدراصحاما رت وط قار هدو نادنع“ ی وک عیهسارپ ر هلبا شش وکو یس و رعهو هد

 شاوص هدراصحاما ( هلوا بن رح لا هدنسومق هک رز K٫ هراصح لوش یو عج نادت :حس تعا

 ۲ , زدعشوا ندناردةوب یسهنوارد هلن اش نام ^ یلیصاحرداعت هر دلک د یسک یف رعم نعل: 1وایرا

 7 یانییدراویالس هد وف ۵»ا5 : قیسانعم 15 راد حالسردرب) رد هک> همرد ندنوبندنوش

 یرورسد
eیاخیهار ما یتالوا هلن الوا هلاش ینلرج اید رد هییشتدا مند مالک و ارز ش# هداقارادح الس  

 درکز ارد, ملعت نبود مد رک شابلذدنا# شالد مالا تبقاع * ش# کن هرا اص>یلفار یعوق

 | FE ور د مصخزا لیلدب نوچ هک ت.ذالعاج تنسو زا نتذک هدوهب و
 هن لنما) یلامت هللا لاق و خرب كنم دماینرپ ساب ترعک لک شارت تبرزآ نوجح .دنب ابی
 شب و رد ربع شاباد * عفر ین E طقس داد مانشد(كنچرال
 یدعل تسد)مدلیاراوخ وربح ینا هل هاو | با اغ اکا هلا هرو هلدا نعي )هدر معص شاذ( ردعحار

 هدفرمص بتکه کتنردنوګا تنایصیب اب یرمسک ك لا در در دص م ندنبا لفت یدعت )ازاع رد ةيمال ۴3 ۸

 یدلبا عورشهتموصخ ین سانعء) یدنازوا لا اکب نمد ردکعد یدنازوا درک ز ارد)رد نیبم شد
 ید روالوا لامعتساهنسانعم تموصخ اما رد هسانهمزواص یدعت هدنس هنم) شابوسدبنیید 2 ر

 ردکعد درکزاغآ یتمب زاغآنتفکح هدوهب ) ر دعنام هلامعتحاوب درکزارد ارب ز شات اۃفا
 ۰ غامد ه دیس هباکح ی 1 تبر نيا جا رب ضع! (ر د هل س اید لطاب و د.از هدوه-

 هدومدهدنوب و)شعدرد هنساتءهملطاب و هژره هدهب) هدن دروب تس!لطاب لایخو تگ
 لصاو هنسانعم كنءزره حراشصءب و) ر د هنسانععلطاب هزرهارب ز) شعدرد هسانههژره

 تداعو ترس هدول تنس )رد هل O TEE نددحندغ داوا یۍرور- در
 لاحفر> واور دهةاو ت :س هک ) ھن رب واو هد هنحسل ضد رد هیمال یفاضا هر الهاح ) رددنسانهم

 فرحا و تحاصم یقرح الیادب) ل اء فرح ن وچو )ناب فرح هک ) رواوا ليلها فرح کو )
 ے

Ling ih ی یک 

 ( فرط )
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 نا جج

 ندنامورفوردقلاقندنامارز ردهنسانمراهلاقرح امدننامو رف) ردکعدهدلیادا و هلال اد فرط

 نوج)ررد ا ٽم وصخ نند رردهرد دابن ) ردها تم وصح ؟هلیلس) ردفا رجاع

 هشار تن) 3 دیدآ لنسانامالساا هيلع لرب تب ےھاربا هللا هل ٥8ء رو همحءازرزآ) هیشت تادا

 ییعنصو نف یا ردکع دیو تی ,ندندیشارت ردیکرت فصو سار ) ردها یفاضا

 ناساا رک |یدیغ وب ران وب تب ی يک كناهدننامز كنا هکر دتثم هد راو صع! هکننش | تاشارت تب

 تبحاصفرحابوفرظ فر>حاب تع )ناب . فرحوک) هد لکش ناو. a. o اخ

 یدماشیح دماي و )یدلبا EN فدح رد شراب یر لات تحاصم فرحا ریسدای)

 هکنج هل باغوا نعب) یدقااق هکن> یدمهدیا هلخ هدجاع>ا یلصاح)یدماشانج ق

 كنجبرال هنا 1نا عهاراط فهلا ءتنابغارا | )كر روب هد رشم »زا کا

 ماهقت س | قرح ہر # IS دزد ماپ رک مف ا 8 مانشد# (ایلءینرحاو ۱

 ع وف مری تند هست هم ضارعا هسلوا لامعسا هلرفرح نعندنبابعر دلعافمسا بغار
 ردە كهلاههلا)ر دعلعتم هبعار رج فرحنع) ردبغار لعاف عود الع ل قم

 ادنفرحا) ی رادو« مب رد هلا قا ضم رورج الع ملک 9 رددا رم مصا هدنوب

 قاطمدحلعف هتل ) طرش فرح نا ) مىق هنطوم فرح مال نل ) یدانم مهار (

 باوج فرح مال كنج رال) هیطرش *هلج هتنن 1 نا) ردشلیا لقن هلابقتسا یسانعهطرش ۳

 ردندنوب مجرناطوشردمذو مش دا مم دوب ند جر رد هد> و ماکت عراضم ل عف مجرا) ےس

 E دجر دارم هکر لب دید رل يض هاو هثسانعم e نعد

 یس س یف) هرز و یزومزاو هر هزه رديج كن هجر هک هلبرسک كنار راشعد رد ماجرااب یمر
 بوصتءربعع فاکو) دیک ان فرح هلقثه نونو) نیا ندشابو نیسهلوااب مروروا هلرلشاط
 یالعف رس" افانیاسافرحواوینرجهاو) ردکعد مردیا جر نس هتبلا هللاو یلوعفم لصتم
 ندشنر یوعدم لصتم بوصل رگابو هاتو فرح نولو ندنایرمصد ردہبطا رک ذمدرُفم

 ردب وصم هلغلن امز ف رظ ردکعد البوط انامز ابلم )هدنرید-ت نم رحهاو ردکعد لربا

 نس باغ ینآ یدلاق یلیلد نوعا اعدم تابثا كشیورد مالا تبقاع( بیکرت لوصح)
 ل كرا هاجو ی دلشاپ کوس لطاب ید یدروا ین: ییعی یدنازوااکب ینا یدعت مدلیا ریتحولیلذ

 رارد هد نیر ګز تم وصخ زهلوا نویز بول ةرجاع ندعهخ هلا لیلد نوجهکردبن :دامومسر
 یدملاو هکنح یدماشةیح < 4. .اغوا هدج اص>اهکی کہ شات تترزآ ررل اب هکلیا a وصخ 1

 :a ::دابع كنا دخ ںودیایھٹ ندتعط دن : ےھارپ ۱ ترک ا عا یدلشا هشآ وص هل اغوا یئ ا

ETندضارعاوب رکا هلل اونیسردیا یعصارعا ندمرادو, هه من مهار یادی  
 هاش طاب لبا لدان مردا جر ییسهلا كسر اوا یهنم بو: و ندنوب ی كسزلوا یهتنع

 شد ورد ع4 هروک س نامزد هلی ا لو بو ندنب لربا نیساق ندخابو نیس هلوااب ٣

 غلات نفس نا هخااعص هب یدنر یاب هدلوا م داوس لو ۰ نکا : یدک وس اکی

 * نادنخو ET اوزاق واخ # هداستفو رد نهو ۳۳ # تاب # قدلشاب هکنکو د

 ردعقاو عداتف )هدنضءبو)ردعقاو هلرسر ۶! اه یدزعسف رک مدت رد هلصت ادا یقرحردهدرب یا
 هیعالام یی) ادتم قلخو) ردربخ هدانف) ادتبموا) ردکعد لدشود ردو دارم هدندنا نکیا)
 رد هه ش۰ تفص ندندیدنخ هدنا دنخو ۵ سازعم كاع ند دود )رد هه بشم تفص ناود)

 نعد لدشوداکان واکب شب ورد لوا( تب لوصحم) رولوا دندوبابو دندش) ردقم ادتبم رخ
 كرل, نب رلیدلوا نکلوک و نکلب هج خرد را مزب قلخ لد شود هشاوصو هثکجهلرع رب یرب



۱ ۶ ) 
 سپس

 بل تشکتا # نادندنام دینشو تفکزا یاهج بچ تشکنا # رابدشود ہرع درا لاک و

 ردردصءمسادینشوتفک )ردکعدقاخ ناهج)تبس1 فرح ایناهج) ازاحرد همالاو هیاح
 تفاضا هیام) شابا اطخ نیرد ردردصم هنسانعم ندینشو) نتنک) هنسانعم هتشیاو هعد 3
 تمر بل كنتلخ ناهج ( تب لوصح)ردکعد شید نادند) فرظ فرحاب) رد هیمال كن

 مام ا بعل ید یدیا هد شید ند ممد او ند نه هعد مزب

 یطاق شیپ نکس نیا ةعف ارح ۷# هصع) ۱ #رد هنسانع ق هرصا !قعر قلا هشید یفهرردنداع رعت

 نا رکناوت نایردو دوج یصع نانا احا مدش E لدع < تموکحو عدرب

 در ورق ر ۱ بیک سس دیشب اه قطمو دید ام تلیه نوچ یطاق دیو : قرف ناش ت وردو

 یتشاداورافجناشنوردرویفک انار نار کناوت هکنا یا تو دروآریس رو 0

 كنهنتسرا وهشردهک اجاو رام مک سرو تسراچنر جن ابو تسراخ تاک هکاجرههک نادب

 ۶ شیبردهراکمراویدارتش هب عنو تسسب ردلجاهغدلا راند شيع تذل تسراوخ مد رم
 ىلوا للو ءم مدقم كدر و )رد ذا طا هلوءفءلردصم نع» نيا ةعفارم) مالک لصحهصلا
 ندنابهلءاغهژرد هغمراو هنتف کاح هلا یوعد مصخ یکیا هعفا رم) یس اٹ یضات شدیو)

 هالو :لدء و )ردهیمالی دا ضال دع) هنسانعم کحردردصم تموکح) 4 ص فرح اب ا) ردردصء

 3 - هوکدشو) یعرمص لومفم کید ش ی :ار)ر دءقاو لدعی مات دەست .POA لداع

 فرحابو) ردیلوعفم مد. دیو ملص صم) هیمال نان کاح)لو وا رحات) یحرمص ربغ

 تدحو فرحا قرف) فوطماکا ناشبورد) يمال نآرکناوتنای) فرظفرحرد) تدحو
 تآدانوج) ادّییم یطاق) یعرص مغنایمردو یبرص لوعفم كد وکب قرف) رکنت فرحاو
 ردیاوععءمدعملدینٌشیو) ردهیمال هدام قطو )لو ءم مدقم لد دبو) دیمال ام تنیه) ل لەت
 هلص فرح اب)ر دم الک هکر د ردصلاب لصاحدا مع هدنول) هتسانعم قطاردیعع ردصم قطنم)

 هیلعف هلجو) یی رم ےریغ بیج و) یحرمص لوءفم ككدرب ورفمس) ازاحم رد هیمال رکفت بیج)
 هحرکارد!هدافادک ًاتهدررب یک كنوورف)ر دتف ردآ دمربخ هل اوج لیلعتو)ردلیلعت تاوج

 كدروآربسس) ردتفاضا هثلعاف ردصم رایسد)لمائردیا تاالدهنسانع قا هغاشا های
 یو دقن هک نآ) ادن فرح یا) ردکعد یدردل او دروآرب) ی: ,ق لوعدم دعاو) ی لوعفم

 لوعفء كن یشادافجو ) یس انئو) یلوا لوعفم كنیفک ار نارکناوت ) ردهک سکنآ)

 ردبطاح در عراضم لعف یتشاد) یعرص رغ ناشیوردرپ ) یسدناناورو) ی رص لوا
 یلصاح) ردکعد هناهاش لوب نعد وا یرباو ناص نهد یراو وبا هلان هاب راوهشرد)
 دا5 لس هکردکعد حاسم” كنهذو) داب راوخ مد ص كه روا قال ههاشداب

 هلوا یناعدا مالک مکرر کم راو رظذ هدلوا حاس هدرکد و وجا نکیل رولوا قوج

 8 *دغد)) ص ص فرح ارو) ردر هیمال اند شف تذا) رد دیکر فصو راوخ مدرم)

 سد رار د هت سو دنوقوص برقع ہد: صا هلا وکس كلادوی ىد كمال هغدل) ازاح رد ەبمال

 هیمال تاد معا) رولک غادلتو عدل یردمء اریز راذمابا تباصا رلتر و نس انعم ردصم

 هفیرش تیدح مالک وب ردیج كهورکم هراکم) هبا هراکء راوند) صیصخت فرحارو) | یزورمسولع دیسنادر
 یضاملعفتف>) (تاوهشااب رانلاو ءراکلا هنطا تفح) مالسااو ةولصاا هيلع لاق ردملت

 اطخ نیید یدنلوا نییزت ردنرابع ند هطاحا ردکعد یدناباق لوعفال ینبم هبناغ تنم درفم

 یی هیعرشفزلاکنینسا ناوالخاد هنج یصاحیدنلباق هلنفشهو تجز تنج نەي شموس

 ص شل ید ارقف هلبا انا ین هلزوسوب مالک لصاح( بیک لوص )كرك كلبا راتخا

 ( ریو )

»2 

 ی در
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 ۵ ت-وکح تللداعیصاق و ك دا. | ضعه یک اق اع ده وب عدل تلا هتفیضاق یزوس ثلبا میعو

 | "رم قرفر هدند | رهق و E یک ح 7 ۱ ےک یضار

 اش هرانغا هک ؟ لوش یا یدیدو ی ۹ 9 كدا < قوجو یدتلدا هتساعب

 مذ یراشیورد نک لدروک زاج یاد هراشبوردو نی .اوغشم هن ا امد یعب كدایوس
 هناا نی راوراجخراورجخ هک هدررهوراونکد ةمااراو لک هدر هتره هکلب نسنیسردبا حدقو

 هرکص ر 5 ی هدیفد ارز راورام راکب ین ۱ ةتیلاراو هدیفد هک هدر هنرهورر و راجخ رجخ
 ندندض*یشرهیعدراورا وخ مد مم كنھن راو OE ردافرسصردزا

 ردرورض تاع هرکص ندنایح نع هدندرا یسدندفوص لحا كذا یکارداید لکد ب

 توسو تچنز دهن لوا ةفاوا لخاد هج نعي هد دن ؟ وا هراکم را ود كرل: EE چو

 د شکن ج نع دروج ٭ تار دک عد هدیدش 2 دا رص ندهراکء راوبد كر ؟ كح

EREبلاط یر دقت رداو هبلقلوا عارمصم * دن یداشو و وراخو لک .رامو حک *  

 روج)لوعف۰ نش دروجو) ردتسودبلاط ىلع اف لدشک )دنک هج نعد روج د ٹکرا ۲ تسود

baal e0زدعج تادا 2 ردتفاضا هناومفم تالعاف ےسا تسودب  

 ینعد رلبا هل هس کج روح كنعد رکا بل ط ہت: سود ید یلاط كتسود( تد رسا

 با هنیفد ارز ردهدلیلمت ماق»ینات عارمصم) ردمزال تل کج ہلا رولک هنر او و
 تد دم هک ناتسد رد ی گنرظ) * رد هل ق ارداش هلا عو رد هلس راخ هلا لکو ردهل-رام

 * روع* دو زامن نا ورد هه ود EE :اوب "«صزردنات ی

 هلص فرح رد) ردکعد نیسمرایا رطذ د ق ییاهءتسا بط در ف«لارقتسا لعد یکن

 دي ) ردهیعال تشم دب) ناب فرح هک ) هلواو مو ردیا لاتا زسواو برع ناتسب)
 یسوفوف لزوک هک رد عوئرب ندن-ذ> قاوق كشم دساما رار د فالخ 2-۵ رع ردنوگس

 نا ره ڪڪ رد هدسا انعم لعاف لوعفر وفک )ر دەلو هدا رگناوت هصزرددناب لشد بوح ) راو

 ی تروو- یش هاب ناشلورد مالح ) هل هدر کا ردورظ قرحرد) هتسانهم تم هد

 قم ت دن < ردر وص لب اةمرد هنسانعم لعاو لوعف هدروهشص) هعا> هدنولو یدد هرمز

 نوح هد كنم دب هدنا هک نیسحزر ۱ رظذ هناتسب( بیکرت لوصحم) هتسانعم یخاراط لک وک

 مدت د داو هد نار 25 راو هد رکاش د باب ا یک كو س دراو ن

 لا ژ رک ۱ *تب# رارز سوک ترهطو رج راهظا نو ایا لک هرقف یمن هدروهضراو هدرونص
5 7 ۰ ۰ ۰ ۹ 

 رام ہد EEE هح هدن وب هژار* یدشرو زارازاب هرهمرخوح#یدش رد "هرطق ره

 و وس ع سد ردتدحو فرح هر لسو فرح هر و ( تند >و فرحا "هرطو (

 كدا هرهمرح) هفت تاداوح ( نوا دف قو نزو ترور ردهلا ار فیش 559

 ردء>ار هرد یرعصوا) یدلوا وزآ هلا لاصااو یاد یداوازا هدنلصاوزا )رار د هارعک ول

 واصد ۴ رازاب یک هرهمرح یدیاوا ولو یسهرطرپ ره كنة کا ( گرفت لوص)

 ره )ی ۶ E ےس قیغر رھ 4 مک ر دو ه-.ص> ند هے3 ( E درواو ۱

 را و الدو ل- > قح ترمصعح ن نار 5 * ردتعا قو لکوت لها ی ساورد رب

Skyنو کیا و  REETیا  
 اا

 شا و نت

 یهود وک ورد مغ

 نارو ۱# ھے. وهف هلا لش لکو نمو) یل د هلا لق درمکن نارکناوت ک هک ن اس ورد

 فو تا رخ بس شدورد ) یربخ مکرر )اد تمورد هساسو هم ال قح ترمو>ح

 ( س) ( ۱۱۲ )

 و



 یگ در

 ىلع دیس نادر

. 

 کدر

CAD 

 ییکرت فصو تم رکناوت ) فوطعم هنارکناوت دنناثډ ورد ) نارکناوت تفص ردیبک رت

 e واوا هلبا هیلصا ءاهو ی ہک كع هم ) رددیمال نارکناوت نیهم) ردنا فورد تّفص

 یسءزال یاتعم ردکعد بوسام هیوژ وا a فرح نونو) تسد فرحابو) هسا( وم كرزب

 ادتیمو هیمال ناشاورد مغ ) نا فرح هک ) یرخ تساآ ردعقاو ادم هدنو ردق واوا

 ناشورد ۳ یو) ۳ هب نيغ راد رود ادم رخ بداغ درعم عراصم لعد دروع )

 هکنا)یب < قباسنونابو) ردکعد كالا هیلصا ءاهو یرسسک كناب) فو طعم هدیهم نیهد) هیمال

 تار سم هللا د دث موی كب 6 کرد هیمال نارگناوت ک) رد هک ت سنا یړدقت

 E ۴ ) یپ ك ینیددلوا لو عقم م روم ا ناشورد ع) هتسائعم ا ردکءد

 ردنسانهم كسک | هدتعل ک)ردعقاو درب ۲ نارکناوت لک هد هنن ض»)ردیلوعفم مدعم كل دریکن

 یلصاح هیلبا كرت یراکا ینعب هنوط كرت ییابنغا یسانعم) رد اک ندکرت هدزر یک كلوب اما

 دندا هند یعانقو لکوت هکلب هیلیا زعع راهظاو تحاح ضع هرانا نوا اد ماط>
 تناخرک دمدّرعم عراضملعف ندا لمعت لکوت) طرش مسا نم) ددو فیرش مالک هک

 رعصوهر) ردلخاد هطرش باوخج افوهذ) ردهلعت» هطرش لد رورو راح هللا ىلع ) طرش لعف

 تاوج هیعسا هجو اد مریخ عوف ر اظقل هسح )ادم عور الع لصفنم عوف مع

 ( بیکرت لوصحم) هنسانعیناک رد دلاعذا ءاعسا هلنوکس كنسو ی كلاخ بح ) طرش

 ردرل ورد ولت, انغاو ردانغا لئمس شوورد یرلبرعم كناد >ترمضح ۳ رروس یْصا

 یسرو) ردنالوا شب و ردانریسو یتغانرو هیسیرب ردهغناط یکیا یرللوقم كنادخ ییصاح)

 هيب یاشیورد ع هک ردلوا یترولوا كانغا ) ردوا نغ هدنمشو تربسو شیورد انروص
 هلبا حاحاو مار |یتنتسآ كنابنغا هکر دلوا کر ییاراشبوردو) هلوا دږقم هلینیاعر كرانا یسب)
 راهظاو تحاح ضرعهرانابویلدا كرت ایلک یاب او) هاید هد سار ندرلنا ین هیغوط

 هرمغ رد بفاک اکا یلاعت ھا هلبا لکوت هیادخ هک هدو ره رروب ادخ هک ) هللا رقف
 2 نارکناوت قفک هک یا تفکو درک شدورد نمزا باتع یورسب * نمردتبا جاتحا

 دله ودنریب ٽم د رفاکو ته راق دننسه ی فک هک نونح هع اط ۰ یهالعتسءودنای 2م

 واتر لوح ا دراز نافوط نا هجو داراب نارابلتع رکا دنهتنو درو و
 رد هیم ال تاعع یور) رکی وک تا نی %3 و لا ی دنسرن شورد

 لفتشم)یدلوا عقاولاصباو فذحرد هکنایا یربد] هک یا هلص یفر> اب شب وردب) ازاع

 ردروما یکی دلبایهن تعدرشیهانم هی ال یهالم تسردیتفاضا هناوعفم تالعاف مسا ی ادم

 كوهل یهالءو)ه: ا N دسافو اب ر او ی

 و > هلیرا ۳۳ كیعو كنون من ) نو وا یھب ۱ ردکع د یژاب ردي هج

 هان هنر یهانمهدهعس تر

GEرفاکو) ت تب 2 اق ( یدلیوس طاغنیبد ردن وا تدحو)لسوفر> هر4  

 عراص» ىل دیر, ) شعا رلتم او رند زوج نرلتفاضا ار درد. ر فصو تا

 لعف دنرو ) ردکعد رزراعص ی )راروق یک روک ذء ھن دنهش )یل ۱9 ید راردلنا باغ

 زر یرلبدنک .دنروح ش شاود هاب هد 4- مس ضع! لازکعد 9 بناغ عج لاتفد سا ی

 رد هنسانع الم لذع ) ردکعد رزااقرمه هزارمخ نعد ) را مر و یک قیاس دنهدن )هن-انع»

 نافوط ) ی وتم مدعم در ار ناهج )ردکید درد باغ دره لىفت 8 لع دران )

 عراضم لو درار) هرموقرپ قد هک وص قروحو روم قوح نافوط) یر درار ادم

 ندشاب لاعتدا ردر دص م داكا ( تحاصم فرخ ا) هلو عل) ۵ یلبا هطاحا بنا د رم

 ( قعیاط )



 بس

) 1۲ ( 

 ر دلکد لیعتسع لعف ن دال نکیل ) ردردصح هنساعم تر تنکم ) تم: وسو قعب ط

 ها وخو ) ردتفاضا ها وعم لردصم تک داععا ) ردکءد یدک هلترواو شیوخ)

 را مروص باغ عج لاتے ہا ۳ لق دس رمت ) رد هیمال شد ورد تنګ ) هيءال تفاضا

 هشل ورد ن دن ی زول تاع سب) 6 بیکرت لوصح ) رزفروق ردلب وب هددنس من )

 هن رزوا ناشی ورد افلطم ییاینغا یخ یضاق هکر دبا تراشا هیانعم لوازوسوب یدلبا
 ند یب رم با تع مالک یضاق ید ربدتف هلوا شابا هئطت نوهگیدابا ندب هنکی دلی جرت
 یه الم تسمو ردرلیهانم لغتشم ابنغا كدید هک هسوک لوش یایدیدویدلبا فرم« هد ورد

 ین! تملرفاک و تم رصاقرارد بک اکیدہد هفناطرپ ندرانوب كج رکردىرلتس ەك ەاوو ھلن ەد

 بودیا فرص هتاربخو رازعب و راوق هنب رل هنب نخو راژدلبا یلام رار د تم نارفکو زمنه

 هسرولوا طخ ماعبویمغی نا رابالث رک اراز و هید سکا ما راربب یرایدنکاب وز مری و هيه سوگ
 ندناذعوتنع كد ورد هلداعګا ھن رلتردف كرل دنکک دسرل,و نافوط یناهجرمس رسو

 تھا رھ ۷# یا اره رش یرطید سدا * تب * لار دوك روق ن دادو ران حروص

 فرحار) ردکعد مبا رع)تدحوفرح ایرک,د)ردصهفرحان سا * كاه>نافوطزار طد

 فرحار)ردیا فہ ےغ نکیل ردددشم 0 دنلصا ردهنسانعمزاق هلی كلا طب) ردص.ص#

 هکر دکعد قەراقو كما هلس ع یاب ا ) ر دکعد هزاقو زاق ل وعف« تادا اب و) صیصخ

 هس داوا كاله هسک یرعغر ندقلق وب رک اکر دان غاروک ذم (تبب لو ص ع )رر د تال ب هک رع

 بودا داععا هلامو یلام كرلبدنک ینعب نلواقرغ ار ز ردراو یاب ه ندن افوط كزاقردراو من

 نتنلب۸* اهجداوهیناقابت تابکارو * تدب * قوب یراتافتلاو رظن هجا رقفاما راررد هل وب

 ردیعچ ةبکار تابک ار) ردتابک ار ءاسذ بر یریدقترد بر فرحواو * بثکلایف صاغ نە یا
 هرادو دیش دردیعج كن هقان قاین دشلیا لع نو هک داب ادامعا هفوص ومر دشنؤم عج لعاف ما

 هک ند قاین )ردلاح هبفرظ لج ر ورح و راج اهج داوه كنابکار) ردیاوعفم بوصنماظةارار د
 ررروا ی ر دس رزوا لزهودرک ر دەغع ع وتر ر دوج كحدوه حداوه) رد تاک ار لوم

 یررف هدقدعح ه افرع اخ هکمرمروتو | هدنم ارراردصوصهراتروعرولوا یر وا تسوا قحا

 ییسا ر كتا ی صف یکیاردعحار هنابکار ثنوهرعص رواب راتیلبا 3 راغیح هلرلح دوهیرنلکو
 قعارولوااههدنوب یبا هد یک نلعفو E ءاسلا ردتفل نهج داوهو اه داوه نعد هرزوا

 ر دکعد ریدلیا تافتلا هاغ ثنوء مجیاطم دحج لعف نتفتلب ۸ ) نوجا نزو ترورض

 صاع) لوصوءمسا رورح ال نم) قلءتءهد>- لعفرج فرح ىلا صاغ نم ىلا )رد بر باوج
 هدعلاط 4 وصرژ کار 6 دصوغردکعد یدااطیواو فوحابئاغرک ذهدرفیطام لف

 هلن رل هع كال ءانو لاک بثک ) ردقعلعتم 4هصانقبثکلاق) ردندنوبصاوغردیالامعتسا

 بک ار هل هقان (تبب لو صع )اربد هنفلقوچ كم وق یک یني دلوا یی كرپرمسررمسر دیعجج كنیم ک
 هرلموقرلد دملا تاغتلا هاسن لوا هدلحیرلق دلوا هسا یراحدوه كارلنا را هوان لوا اس قرح

 رلنوتاخ نالواک ار هر -دوه هرژوا هود ییصاحرلنوناخ ت هرلهود یه هسوک نا توااط

 ردشلک هلق رطرپ وتو خیصوتیتابقام تو ردکعدراب دلنا تاقتا هرلهداس ندیک اتاع هموق

 ردنود عج نانود# داد اع ههرک ع هح دنن وک# دندر نورمب شیوخ ملکوج نانو د * ت#

 رل.درروف ندوص ینعلک یدنک هکنوج رلسعلا (تبلوسم) ردلیلعت باوجدش وک )یسنات
 نام یلصاح ه-یدلوا ملاع میچرکا معهن اریدرایدلوپ صالخ نداد یالبو تنح عی ۱

SS 



 یک در

 یرور سدر

(CEA ) 

 A نوا دم ج۶ هل رع رر, ق تودیآ رادن نشب ی ک

 لا ندرا هسع ۲ ضب ه درلبا راک هک ی ا رز کت ا هکلب رز اق هدیهلخ راس اب ک

 هدادرد د مرک یالص هداهذ عن ناو ر کد "دغاطو مدر ؟ ناس من تّفص نب رود * زر

 جو شا ترفغعو دعا بلا اط هداش ڈک ع ضاوت و راو ا تەد ناي مو

 رد ثدح و فرح هزه ) لس وت فر > هزم هو تدح و فرحا )هبا رک, ده اطو)تدو را
 ا ۲۱ هتساتهم EEE 3 و ز رد هیهال من ناوخ) شات وس ظلغ نيد

 فرح رد (هیمال مرکی الص)شکازاب نیلی اذخا هنسانعماعط یناوخ) عاندءاعطو ردت
 قرا) رلشناعتلب درک مدح کا مو اب | ماعییمر کو TN هداد) دک ات

 مضاوت و) ی رم« لوعغ»كنهداشک ) ردهنسانع»شاق هلباهیلصا واوو ینوکس كلاب و یتق كهز

 AY)  لوصحم)ردب ءچ كل سا لادو نونو رد تدا ضا هلو عدم الت تاق مخسا مان بلاط) ع مصربغ

 اب نعد شوق یی نسهر فسرت 3 ید هفناطرب ومد اانا هکر دهرزواتفص و موفر هکر .دیطاق

 هلهضاوتو شابا ےہ هیناسحاو مرک یە ش سس هر وییسالصناسحاو مرکو سم هود ی سهرفس

 فاطا هک راح نیشاق ندبا رططا بوردشورو ن زوکون زول ن ءا شهرک هد شا نیشاق

 هلو! بیس هنن رلت رففهربش رک ذ ےک ات ردرلبااط ہغلکا هاکابا یت جد ردپ لیلاط كم ات یار با طح ندک نیا

 اوا E ورد و هر هدایند مهییعب راردنرخ اوا د تحاصو

 ییعروصتو رفظم هاد ءنم دب وم لاع هاش داب ترضح ناک دن نوح # رارولک  هلبارمخ هن

 رفظم نامز كولم لدعا نایلس ال. نراو م السالا روغد اح مانالا ةمزا كلام ءادعالا

 رد دنناحیضافرکد تاقلاوت هکر دو رهاط # هم ال ع| رهو انا هللامادادعس رکب وبا ندلا

 نالواهد-تمزالم هاشداب دا رندناک دب رد راهم ال ءاشدا ت رطح لاک دش) هیشآ تادا نوح )

 ندخاب لیعفت دی و.) ردءاو لداع هنن رب مع هد هه صد رد هبعال تفاضا هااع ردر اکا

 ردلوعفع مسا ندنناب لیفت هدرفظع) رد قاتم هدب وم هللادنع نم) ردکعد کح رداو عة مسا

 ليس ىلع ردةلعتم هروصتءهو رفظم ءادعالا ىلع ) قورعم روص2 ) رد هنسانعم بلاغ هد وب

 ثمامزهمزا) رد. تقاضا هل وعفم الع اف مسا ی حفاصا ه هءزا كکلام ما الا دمزا كام) لدا

 لکدمز لقگالوا رد زالات هب دمزا قعلوا مال اب فرعم مانا) رد هیمال یفاضا همانا ردیمج

 ظ.احیماح ) ردر هر ء ال مالالا رو دد 1 یمام) رد هام یاخ > ماناو)ینک زد ناتو وا مامز )ردة و

 ہسااوارا تعا یه رع اکو ررد هنو ەم كالءافحما یت حفاضا هروذل ثیعاح ندع .اج ردهاعم

 لر ردد ) یئوقوا روسکم هسالوا راشعا یسراف اما ر واوا ظفلن نکاس یا كیعاح

 هدنف طارد بکن رق کیا اناس نا لس کالم نراو) ردک: در كج ءدبا فوخ ندننشد رد عج

 ر دىسە كهاشدا ندلار هءطظ. ) لیصف جا لدع ) رد هیم ال نامزرلا لوله لدعا) ه دارعاو

 ندا لاعفا رد امر E رف«یطام لد مادا)ر د دوس نر 8 دوا یر دەل ی رک وا

 هدو هم العا مصا و )یوم توص) ما طد) ااو) رم ع و د ر ۱ دا هنا ) ردەقاو هد داعد ما ۳

 رک ذوب (بیکر لوص# ) ,دکع د رد ایس رد وج تاع م الع ) رد تیک هبا 4 هنن رڌ 14 ءا

 <راک او نایعاكلاع ةاشداب ندب ردنک یر دا كام هاشداب انغا تارمخ تاصا یکی دلا
 هن رزواادعایجد ALS ا 9 هاشدا لو هک رز ده رکو ف طاب اهعا یکات ۶ روک ذم

 مالسا ر دمر طءاکا یلالخ مج AOE ار لر درا از تواح میج رد ر وص او رفظء

 و تلس 2 ما کد نایلسردا ظفح یر, ك 5 SEF جھ رد طاح كد د راد: رد
 ی

 ا ا ٥ رد 0 E د راها شدا, ات لا دنا وا را لص ةد هددحاسد ها

 ( هلد.هواو )



(4 E 

 یر رگ یا FE ۳ ۳ هللارد دوس دارا هظء فوصوم هلواصواو

 تودناهحوت tî رةظمور وص: ىد دراو اکو نوماباتبابواد ی و اه اعهسوتلود و

 و نار 3 رھ رم یا رد * دعطق* هس ر درا تک <=

 ردزاجو رواک نوح نزو لیک و ظفا نیسحت هدرارب یک ك وب یاج) لص فرحاب ) ادم ل

 ر دیک رم ص رغ لوعقم رسم یاح كدنکت) هل را فیه ال یفاعضا هرس ( هوا AN 0 ق>

 | و دوج تس دا) تفص طبارابو ناب فرح هک )ردادّیم رح هلءذ *هلج و یک رص مر یا او)

 لدرکو) رددرم ال ءدا نا دناخ) هلص فرحا)رد هیمال قف ضا ه وتو ادم و ازا رد دیه ال

 یجرک وب : ۲ ره هلوغواانا(تد لوصحم)رد ادم مخ دلم ارگ حو یک رص ہی u لودقم

 1 ثاکب دبا نسدمدآ تاب ردو د دالوا نعل یدابا 4. دا نادناخللا كدوح E هک را

 OE #1 ا 3 E تساوخ یاد ۰# ایا هن دالوا یدنک دک یر کو

 او )رک فرحا ی 1 ) ناب فرح هک ) یربخ تساوخ ) ادم یاد * در اع هاشداب

Eندد داش رد ۳ درفءخ رام لعف دی اش )ردکعد هلوابوسنم هلاعاو هن ا  

 هاشداب)هی هال دوخ E سار )ردکعد كلا مر نعل ۳۳

 لوص )یخ ٩ ریصربع تجر و ى سانا 1ع ۵ اشداب ویلوا جم رص لو ل درک ارت )ر د هیعال هدف

 ییدیدلبا هاشداب هلاع هل تجریدن نم هاب ا جرت هلاع لهاا و دلاع هکر د دلید یا ها هللا (تبس

 نيس هليا ت اعر نت ءا كم ال لاو الصاا هیلعد 2 ترمض> ید ردنوک تجر ها اع ی اعت یا دخ نس

 یا ےس نوجیطاق ۴یک یکیدردنوک تجر هلاعیکا یلسو هيلع هللا لص د-2 نرمضح

 یک ۳ ۳ اداض راصو مکحیاضتت هع لج "ارذکرد هعلابم بسا ام سایف دحزاو .دیناسر هاب

 ه-سولو د a E مقر كرادت رسو تفرک ارا دم قبرطیرج ام رذءرو دک 5

 ي )لو دا نوچ )دم یاق وب کرک نه مخو عدآدرکیدمیورورسرپ
 3 ردندوتم لعق دناسر) ردکعد هبت رم هاب ) یګرمصرغ هیاب ن دب و )یبح رص لوعتم كل دناسر

 هعلام بسا) یک رص رغ لوءق» لرتارذکو ) رد هیءالام سایقدح) ردکعد یدردشرا

 ندددا ۱ در ةه یٰضام لعف دتارذک) دنک ۷ فرحرد) یک لوءدمو ا

 | ردز هیمال اض ےکح یاضتقم) ہل فرحاب) ردگعد یدر وعرد ۲ هیدمت تادا نونو فلا)
 رح a ادو * هلج و ل الو ںاوج هل "هلجو) یجب صا ضرو )یمن مس ربغ لوع2«كءدادو)

 زدرآ را "دل د هلمق *هلج باغ رک ذم در ی هد یص» ) لوصو«مساام) رداد

 ع حام رذع)تمحا اصهفرحا)ردکع :د لدع کر لا م کم یصام لعف متیشذک )دیک ان فر س
e 

 یدلیا رور ینعإ) یدلوا یراج بلا رک درفم شا لعف یرجو) لوءدوءامو) ةيمال
 ندنصقان كني 22م نکیارد تارادعییصا) هیمالارا دم قرط )ر دکعد  ESRه و رح كر

 رد دهل ون هدر یدک مدقر ) تک رم ےریغ راد و)ى 2 سە لر عقل ءداهنرمس) ردنا لا« هسا

 | لوعتم كم د اد دو و)قدوق ن 2 س ا ها هم دو دل رمعرب یررد هی ال رگیدکب د موفو

 هل وعمع لردصء ییعب) ردهیمال نح” مل كرم“ ريغ ر کده یو رورو
 ندا ردح مرو یدردشرا هب ۵ مول کز اوج یزوس Es لوص#)ردتفاضا

 5 4 رذعیرج امو لد ندا طءامو در واضر هاساصتعماضق رکح یدروسک ین غلام بسا

 1 یر هاکرادتو قدنوط شرط ارادء هل سول نب هلیرذع لادجو كج نیک هدزمارا

 هاا هسا نوعا اغوغ اک ید فراز هرب دعا دح نطاوحا ییعب قدوق رکاب هنعابا لعرب "۱

 كدر و هس ول دن ور گل رعکرب یر وولد نوسابا هج وت هثسارب هز ندعر لد قدنوط نیقیرط

 ارادم هار

 ایما



 یرورس در

 یو یرورس در

):0۰( 
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 * دعط* یدلوا هل ب یکاول یاغویع جج كزوسو ردنداع هد ااو لاد لدشد وا =

  Eتح رب هک * شیورد یا تیاکش یک سد ١ شدرک *یدرم قسد ن رب مهرک 5

 شدرک ) ردهیمال  eeفاک ق و ) هل هد ك مج فاک ندندیدرک ) هنسانعم شاودرد

 هثساهد تا هيس رددیک ر "فصو تک هربن) لیلعت فرح هک ردکعد نا ناهج هل سسک كم

 ) نیسح هدن وب يه ) هثسانعم کلر طو تولسا لا دص كو نو ید )باطضریضاو

 هل شمرواب سالەم ك هل هکر دمو! نيد ر رددت سام مع ردش ملک نوا نزو لیک دو ظ)

  ASASندنشاود نعل ند: شد رک ناه>(ت و

 الشد ورد یی ثدرولوا هرژواقار طو تواسا و ر کا نیس هیس ارزش وردیا هلیات |

1 I اوت # ردات د تاکشارز لکد قالت کش ہشوورد اضرو ےل OEE 

 ردادن 7 فرح فا ارگنوت* یدربترخآو درک سم ےب رو2 ٭* تس ۸ اک تجد و لدوج

 هد شڪ: )بط £ د رفع صا لعو روح ) هنا ناماک تسد)لکوک لد) لیلعت قرحوح

 ردکید كدتلبا ندندر ردبط جم درم یضاملءفید ر ) لی« فرح هک )ندد يشك رده و

 اکسادخ هکنوح یتعب ردراو كاکوکو كالا یجب روس دارم هکنوج رکناوتیا(تیب لوصحم)
 یدلوا لس و اند نعل لدرونک ترخآ هو اد مه ارز هلءدو ی یدرو كدام

 كل دلواكلام هترخآو اند هلکهر و بوب نە یدلوا كم ترخآ هلغسهلو اید ہلکی: لصاح

 دنعاعحا كرلب وخ رخ رفت ج كدا بادا) هیات ب مته نآا# تیک ںادارد مش تات*

 * نح #رد رمال یتفاضا هت ) لوا عج هدنارابوخ یلرمخ هکر رد ه یشک لوش بیدا رارد

 تکي دند سرباز یلقاع لام ندرڪ درک رهڊزا رع هنتسعر ش اسا 7

 لاع# تسهو د ر هکنا تڪ درو NEE دروخ هکنا ت تل ء تب تو اک

 هنسا ٤د شننکید شداسا) ۳ ع سا سا رهد یخ یدهباموا دم هلال نوکس

 كیرعو 99 كمگفاک ندرک درک) ردرهیمال لام ندرک درک ر هد) ندندباسارد ردضم
 ردس نر فک و تعگت)لوععم فرح ارو)تدحو فرحاییئاع ردکعد كلبا عج هل.عق

 كر < EEA )د تسک یرب دمت هک ) ردە: 5 ولت ۳ ` ضار تك دب ا واتح وبا

 كياه تشهو) ام یدکا رد باغ درود را لعد هژنش نوکسو هل رم سک

 د, نک تشک )ردکهد یدابا لر نو یدود ردبأغ دف یضاملعف هلنوکس كنشو
 / نوا كابا عج لام رعر دزوحم |یرو طح و شوا الرع لام( بکر لوصحم)ر روھ د: له

 یدکا ےک ر داوا لث ولایدید ےک یلتح : سارو ردیکی تخ وبا هکر ایدروص هلداعر ) رداکد

 هأب را 3 رح الا ةعر نم ایدلا) یدابا لدب نوا ت ا دارم ردکءد یدکا)یدس و

 هنر ك كشت دو ) یدک و یدلبا لر هداس>و هترویعن) یدوقویدلوا مک ردلوات دادی و)

 د زدن چ ! که نارزام ن گی # تب # شعالغاغ ند« لاو ۱ نار ا تسیج

 یتدو هلعس س ess ۳۹ زا ران ات * دروذت و درک لام ر رد رگرک #

 1 ی-عاح) یدلسلا شاا اوو یرمخر یگل یک ج ۵) تعط طرار فرح هک ) a ساوه

 فرحرد) یسدات فرص ردتمو یلوا لوعفم درک رع) لبله فرح هک )ىدا نا لع قبال ه:>

 هرکص ندنکی دلوا(تدب لوصح)رد هاوعفم لرد بص د تفاضا هلام يمال لرصحرم-)فرظ
 هنو ترخا یلصاح ( یداسلاع ا هیادخ هک هدنرزوا د هل.س لوا هلی زاغ

 یی ۲ هی! ) یدعو یدایافادو فرم ۵ هسادوس لام لب صد ف ك ارز) ی ء دل ۱ رر

 ۱ نعصت ار نوراق مالدا هيلع یسوم نتربعجح ۴ لس * یدردس نی اد 4و یدس

 ( درک )

i ll ia ow 



( ۵6۱ ) 
 ا سسسمع رز

 فرح هک لوعفم تادا ار)ارنوراف*یدینش شتبقاعو دینشن (كيا هلا نس> ااک نس> | )هک درک
 فاک اع) ردکع دهلی ناسا ندشاب لاعفا ردبطاس رکد م درفم سا 5 نسحا ناب

 كيلا)ییسعاف هللا) باغ رک ذم درف یطام لعف نسحا) ردصم فرح امو )ببث فرح

 یدعساا ردلورأق لد ۳ باف درفیطام ول لعد دنشد)ر دولعتم هب یصام لعد رورګو راح

 لعد یدینش) رد جار هوراف مع شن: اع) ردکعدیدلیا لو,و یدلک دنیدنب قید

 ی یسو» (بیکر لوص) ردکعد كدت هلا ن دلوا رهن تماعبط ع درفهیطام

 تاکز ندکلام یول هلا ناسا هن رالوف HES ۳۹ یدلنا نه ه ورا مالسلا لع

 یدرلکید یدنب كناسوء نوراق) یدلبا اطعاوناسح ااکع یاعت هللا هک هلبااطعا هقدصو

 رات دن کشک نا هعطق#هداو ابا لد شوا لصفم ن نغددلوا هج تشفاع یدابا لو. سر

 دمام ضع! هک هلوا مواءء*در ک مردو را تدرس ون تیقاعرس# خو د. رخ مردو

 بلط» فرحاب) مردو را د) ریدقتلوانوساوامواع»ندنوب درد ا هک سک ن ا) بر دقت كل هک نا
 ندزرم ءها) ىدا ت ک ید ) یدغارف باغ درء ىطاع یف )لعف تخو دنن) تیحاصوء

 كل درک س )ی رص رغ راند و)یګ رص لو E اس لصء هک )رد ۱

 سام .یکلوا)یهیف لوءةعرس ردناو)یسنات ردم یتا ور فاتو)یبحصرمص لوا لو ءَ
 هل دس مردو راد اک اک لوا( لوص# )رد هتسانعم ادو-سیسنهکیاو ود ةت تلاد

 فان هد:سا دوس مردو راد تاع شا ی دانا فرص هزارمخ لام ىەي) ىدا بسکرمخ

 قاخای*ابند تلرا یوش عن" یهاوخ *یک ن وراق یداواتوف هلا ادوس لوا ا

 نه یطرمش یاد رد بطاخ درم 9 یهاوخ#* درک مرکو ناب خ هک نک مرک

 هد هتحسل ضعب)ردکع د دن هر هلو دثم 6 ندناب لعق ردلءاف سا مت 8 ه)ردکعد كسرلبد

 عراضملءف یوش)ردرب نعم نکیل ) لو مس ۱ ندناب لیتو دا هک یاوخ)

 مرک و)یربخ درک و)ا دم ادخ )ل. ۳ فرح هک ) هل صفرحا)ردکعد a بطاعدرت وم

 5 اند هک كرل ید (ٽءب لوصح) لص فرح او ) ی توغ وا لوح

 برع# یدابا م رکاکس اد هکنوج) هلبا م رک هنفلخ لنادخ نی سولو دنه هرهلو له هداف

 رد, طاع ۹ د رقم يه لعق هلی RE كلا EE ننمالودج )دوك

 ردکع دما .E لوب لاق یک لف ندنسواوفوجاكناب رمصذ ییع!ند او “داح

 دابات م هر دس ,ES دارا کال ۱ )لبا ت م بطاح رک ذم د رفع یه لف نغالو)

 ابا راج كيلا)ردکعد یمهدنافكاق هوش ؛ ارز)رد یھت لب او فرح اف)لهدن اعلان اف)

 هترزوا هسا ےک ر دلیاتااد موج هم وق تشدو هل ا الد یعوجر دبرع(بیکر : لوصحم)ر دعاءتم

 عش هک ) رو داک-س یس هدد او یید) رد دناعاک سەب یسهدناف تكکلد موج یاکیدلنا ارز

 (بیکرت لو صح* درک ییزابوخ نآ هدناف هک هنم تنمو هداطعو شب ییعب#ررو+بودباحرش

 ییعاح) رتوداکسه یسهدناف ار ر( هموقتثمو هلا ناسحا عب ریواطعو هلیا شم ینو
 ۱تالفزا تشک ۵ 1 حباکر همر رک تعرد# همطق ر دک هککیدربولوا رداکس یس هداف

 یعل) یدلنا وکه لرم ک كثر ۶ ءا ر ردکو کج: درک ج )ةا مرک تخرد# وا یالابو جاش

 یهیف لوعف» کر هو)یصرس-لوع«ع ؛و) یربخرک و )ادبه تخرد) ردکعد یتدااص لوک
 یک رص رغ لوعفم تالفزا)یدلبا زواج PE درء ىضام لە? تش ذک)
 (تس لوص)رد هیمال تفاضا هروا ردکعد یول الان )ر د هل سا هم قادو لاد خاش)

 تواوا مافوتبات هک هدر هن یی عب)یدلوا م کیهسم . ی :)یدلاص لوک هک هدرب ره یتخرد ۽ ۴
 ك

O O RR E Oها  E 
 ی ا
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 یدلوا لصاو هالع! شرع ییاو یلصاح یدچآ ؟ ندکلفیغادیو لادو یو كنا ید-شار

 س داوا ریز ردگعدیلدب ما راو د. ما# و ایا رب هرا هنم تتع* یروخرو زر هک ی 1 دار

 هک یریدق و کر باطخ رمعاو)ردنو ما نزو ترور د دشت هدیه ردا هدافا یحانعء
 رو هویمو لصاح هدنو ر )رد جار ۵ رک: تخرد یرمضواو) ناب فرح هک )رد وزا

 یهد لعف هنم) تیحاصفرحاتنع)ردکعد ن نیس هس رد,طاحم درم عراضء لعف یروخ)

 ردهرتسد هرا) شعارا زمان راندا ذخا ندنداهن ا و یعف كیون)ندندپ ھل بطاحدر

 بو هرا)ردءهحار ۳ >رد ربع ەي م ال وا یاب )العت سایرحر )ردوا ن نزو تورس دیدشا

 روک ذم هک كوا یلدیها رک (تیب لوصح) یرلح رمسربغ تنعو یاب ریو یحی رض لوم
 AE ۳ کاکی دابا یی هعوق هرم سد هتد هله نيسه لصاحو هويه ندنخرد

 مکناقدص اولط, له ضلع هل ؛ا لاطبا هلبا اذاو نعیاس>اتاکب دلبا لصاح هلی عياض
 رب ردا لا طدا ناو كەر ور کدام .د !یهندهرا (یذالاونلل

 هک نک یاد ر کش# هعطق# رد رافنم رلا-ذعم نكيل هللاد شود یراد ديما هلواو هرب

 رد قداضاەناو ء٥2 لردصءیادخر 2 METE E ماعناز *ربض یدشقفوم

 یدش) سام شارو تادهوقیفوت ندا لقت ردلو ء٥ ےسا ی ی ةوم) لیلعت فرح هک )

 هلب ارمخ )صف رحایو تمحاسصء فرحاب ریخ) ردکعد كراوا بطاحم د رفع یعاملعف

 EE -_ اذكر د رددوم 27ت اتکا دا قا فرح ر رد هیمال وا لصف ماعنا) ردکعد هربخاو

 كدا و تاد۶وقوت هرمخ او كل دلوا قدروم هلارمخ هک هلبا رکش هیادخ (تب لوصح)هدنر دن

 ۳۳ هوم و فطا ییعب) یدمو ل طعم نس ند نل ضو ماذا یدکی اع یادخ

 Î تف دخت هک وزا س ES تام # ےک ےن ناطاس کک د :E یدلبا درب

ETEبطاحدرف مه صال هو س. امش) ردتفاضا هل وءهفم لرد صم نا طاس تمدخ )نا  

 رد شام دم * یرب.دقن فرط فرحا تمدح )ناب . فرحهک) ردء>ار هرا طیب یرتصوزا)

 ام کس ههاشداب ەد ) ويد مردیآ تمدخ ههاشداب هک هموق ت(تس لوصحم)

 راکنهدخ حس ی سا هکلس تنم ندهاشداب هک 1 هللا .ه ولد نیرد» |

 عر سکو د*تمکح ۷ دردا ۳ من قاب .ا راکت هر ی ۳ ته ندنا ییکیدندبا

 درد رکنو تو: ۴ نار کد درولو ا یکیدندرک ا ییسودن 2 هدو

 ردتخودذا لام) یرردس#ت تخودنا (ردهل و دەدلافىب یعسع)د یاب هدوهب حر
 هست ؟ یيا(بیک وا 7 لوص)رد د رکدلع یریدعت د رکن)رد تخومآ لع یریدعت تخومآ)

 شسشوکو یس هر. رس هد فو را دکح ك ۱ هر قول و اتج زور دنازو لطا

 یاص ههو ید رک وا ع هک ردلوا یار و ( یدعو یدنز ةیلام هکر دلوا یسیرر) رلب دلنا

 عع*ینادا تینو رد لع نوچ * یاوخ شو هک نادنچلع# یوننم۴ یدللا لع هل
 هد بس هکنوح SES و5 وا ار هداز ES یل (ٽډ لو-صع) لو دغم مد م كنناوخ

 *دن> ییاتک ور یا راح# رزعسلاد هدو قد ه۴ نيس لهاج یعب نی -نادان ردقو لع

 ده هد انعم ۳ فرح)رربد هديا تابتا هلبا لاالد لیلاسم ردلءاف مسا ندا لیفت قو

 ییانکور)تدحو فرحاو ردبعاف لدو ناویح یا تروداب راح) هدنر دمت دوج رد دم

 زالوا قەغ (تخ لوص)ردکعد دهن راح رد | راح (E ه.فرط *هلج ندجو فرحا

ESراح نالوا تانک دحم رب هنس و انو! ا راتک هر هدن دزواهک ناو ۹. 2 زاوا  | 

 هکر دناویح شخلکوب ییانک هصارب هسوک ناملوا لماع اع یب دعشااد هلرولوا قةح هل
 ےس ا

 لا

۱ 
: 



) ۵۳ ( 

 یھت رآ ۴ تاتو تاج ۲ رد. هجالرف راس را اسا( ارا هسا لمك راجا ل: < )رد هاو هدادخ مالک

 ر کعدزسلقع ردږیک ر فصو فهیمه *مفدااو تسمه "مهور , هک هر ولع ء> ار زغم

 نودوا هلیع كنازو هل رمس 5 اه ممه )نا فرح هک ) ص ها ارد یار وج دات

 لوا (ت» لوصع) یدلبا راتخانوحا یترورمع هذا ول ردباتک دار ندزفد)ر د هتعاتوف

 رد.ودوا درز وا هکر دقوب ی رخو و راو یرخو e لزم ىلعع ءو ارس یاب

 ند رهبزا ل( -ء* ٽڪ مح ردن کوب هکزاتباما رکج ردکو ر صاح یرفد سو
 ك اید ردلوګا توتو ٽر یید اع <(بیکر لوصم) EET رهدزاهن تب

 Ey هکر ع ٭ تس# لعردلکد نوا ءاج "هلبسوو نوا ابند لی تم 1 ییعی)رداکد نوا

 عج در رکدرک تدحو فرحان یتهرخ)*# تخوب كابو درک درک ییعرخ*تخورف دهزو و

 ( تد لوص ع )رداع س۶ وب هد لا راردک« دیدموق هت ج ^ ىدقام ا" تخو د كاہدکعد ی دلبا

 یدابا هاحو لامل ایصح "دلی و یرلذ ه ی حول )ی دناص دهزو :key رمهرپ هلاع قاخ هک هسک ره

 یعهدناف زالوا ترف۰# ثعاب هت هنر ۳ یتبیدمو و حاج یداب ابو یدابا عج ن مرخر

 ( یدتم الو ید ر اد 15 ھە تساروا SE رر ۽ LR قحا ردهاداد ناھ

 تسدروک ) ادتیم لاع)هت-هانعع ی ردلعاف تادا هلع فاک راک ) ردها راک هرات ع

 ید )ر کد یجنوط هلعم ندند راد )ردییک ر فصوراد هلءثم)تدحوفر حاب )یرم>

 ه ولطم ینعب)رتسوک لو هسان ندنسپ اب صقان كن اب برض ردتاغ رک ذم درفم ع راض ءلەف
 صان كن اب لاعتفا ردا رک ذم درفءلبفتس» ن لەفیدتهیال)ررتس وک یب رطقح هلو ا ل اصاو

 زس مهرپ ییا ( !اعی ا ا رهر ( تکا لوصمزا او تبادھ نعل) ز وا یدعهمندتسدا

 یدک اما رّرمس لو هقلخ هلا هلعنملوا ارز ) رزک اک اینعد رد روک ر راد هل ٧شم ٤ لها

 رواوا یدته م هال بودا بک ع ا نداماعرغ اع یلعاح) نمو ؟لوب داکنا

 تحاردرع هک ره هداف * تس # داد جو رڪ ۳ هل ول هدند-طعتم رغ ظعاو

 تد>و فرحاب یرجح ( 9 آو هم مد ةم كتخایرد یک ) 9تا دن رز دب ۳ یہ

 یدناشوا نیر هرب زس هداف هک هس- چ لو-صح) ردياوءةه مدقم تا دد رژ
aهک رک ر هی هس ۲ لوشیدلبعیاضبو دیا فرمح هر تمع ی  Eیتنوتلاو هاو هد  

 درخزا ال * تمکح# یدلبا فانو یدتغاط نس 2او یدلا نوتاص هد یتعبیدنآ ها

 هک دار ج تګ نادنم درخ تعصب ناهاش داپ د ال اک ناراک مهر زا ندو دو درک لاج نا نادنم
 دبا لاک )ردمالعا نید دا مند ند) رنک دارم و ا
 لع ديس نادر لاک هدنوتم نالوا عفاو هد کات س ا اط نیبد ندا ندندیاب رد درفم عراصملء

 یرورسدر درجات رد رهن 3 اسد یدباق ]وا درک ر دقم سا ق هک هجر کا شع“ ود دباب

 ینعب راتوطلا چند القع گلم یک رز لوح ) رد شاهد اه نمهکو )لیضت تادارت

 ندرراک مه رد مالساند ردلاعتذزالقع ار ز رولوا لزو کلو ادافع هدنا هک تکلع لوش

 رولوا یعرش یرل باره ارز رولو لاک نداوعتو دهزلها مالساند قد رولو لاک
 ردعاوآ Mas الفع خوو ۵ هسلا هس ره " لرلهاشداب العع ردرلف حاتحم را یحص) العم راو

 رکا م دشی# هم طو # RI رتییصن كرلدا نیطاللس هک رد Js جاتح هن رعت هب لا بدن

 ردعقا و یدنپ مد هست شعب مدنب * تسد دنب نزا هپ مد همهرد# هاشداییا یو

 3 اس یتیم سا ردوو هدنوتء نالوادوحو» هدزغ ازس او سگ داما هلتدحو ءا

 یا( تس لوصح )ردات کدام ندرفد)رولک ندعد تاق ضارععا هندآ راتخا

 (س ) ۱ )

 5 رورس در



 یرور- در

) ۰۶ ( 

 رد ۳ تابدش لوا ردقو داب وبا ندوب هدرلب ۳ ۲ می حج كس را ید مر رک هاتشداب

 .N EE فرحا ) دم در و ا دم د رخ راک لع هحر رک#ل عام رقم دّمم در رح

 (تس لوصح) شالااطخ ند ندندوءرف ندندءامرغ)ردطاخحم درفم یه ل-ءفام رغعم)

 | نداقاع یکلع نس ین لکد یشدا لقاع لع هجرکا ههروب لع هبیرغ نداقاع هاشداب یا |
 لام داع راداب BE جت * مه ۷.۰ نالا لو لع نالوا ل٤ ةاع هک هحر ؟ا دمر و هر یرمع

 نال طزا ند رک وهعو ناک بر تس ن ادر ندروا حر تاس ئالم و تگ ی تو تراجمیب

 ییعی)لامرسدز را یسیر )زا! اق راد ابو تباث هنس حب وا(بیکر ت لو ص۲ ا ا ۰39در روج

 ا سومار هد )٤زس ۰ رک اذمو رد رون> رخ تا تا هیوا ت راک هاکنا هک لام

 ردیکن دلاتکاع بودا نایغط هاط هل بس ونار ز )زامل اق رادیاب ید تنطاسو کالم راو

 ردإظ هراوا كاا حرت ینعل) كمرونکم جر هر ارب رروب بودا ناب یدک ب بس هکع)

 ات ت؛طاس ۷ سد رد.هجو روح هار 2 ق) TE اط ۳

 e ا ا E a ۴# یزاونو و هر تر *تریگ زا وار

 رد ۱ تاعرو 1 هے ردردصمندناب لعقد هدا لوعدم تادا ارو)ردکعد راد تیخ

 فرظ فرح اب تاود,)ردکعدنیس هاشخوا بطاخ درفء عر اضم لعف هلبا دیک أت ءاب یزاون)
 یک رسهروغیزا ناو )یی رص لومء كل دک ی هنک )رد هیمال تفاضا هب وت تیحاصم ف رحایو

 شاخ( کر فرحانو) هتسانعم كرش 1 3 هعن روا زا ہنا) تمحاصم فر >ان

 1 هفاقتروا هلکناو داو هدکلو د كس نیس هیشخوا بویلبا ترا حو تااعر هکنوح

 | كير هلکنا هراط سد)ر-کمرو اس هاط هلد-ه تاک دانا تیاعر اکا ن-» قسب ) رلبا

 نایت a رغ ناک دوک شوخ زا وار دو ق رک نا و "راجعا ناهاشداب سس یسودر# تمکح*نیسرولوا

 فرحا یسود) را تا فرح رد * ددرک رفت ھ یاوع ناو دوش لدم انآ و

 ۱ لو»دم یسودر ( ا ناوت )رد هرم ال تذاضاو روئفوا رویم نوا تو أ ردصء

 رد رع فاک یا كدو )رد ده الو هاچ ناکدوک سرخ زاوا )ی = رمص داععاو یک رم رغ

 كاغ هرغ ) رد_هجچ تادا نونو فلا ) ردکءد قعاع وا حوتعم لادو سوم هکلواو

 ییرص رغ زار ارو) یک رص لرععم كدا هرغ ) روقوا ليغ 23 عار)تفارد هرس

 1 تمحاصم فرحا) هب یسود رد:راشا قم انآ) نت lal E Ok ردص دوودر 1

 هدنوباوخ) باس فرحا) هر اوا ردتراشا مسانا) زد ه تام ا نظ ُط هد ول لابخ) :

 ل.دتعهلالایخر ییلتسود كرلهاشداب ارز e !لوا رورو هز E او |

 * تن * رواوا رواە لید س مالتحا یزاو | کال: الاّتطاو رازوب علت رپ طوف یا رواوا |

 تسود رازه قو ءم * یه ی یاد لدنآی ھد یرو* ی ھر لدار تسود د راره قوم

 یھ د )لوف ٥ تادا ارو) فشاع كم نیمب) ىت سود كب ردیپیک را فصو تسودراره ( هام

 بطاح درفء لمس شش اود هلو س کک ل اهو هل سکو “> كلادو ی ےف كون

 7 ےک )رده ند رک او ) رو)ی سا 7 ER ی ردکعد ¿ل نیس ه.هرب و |

 ۱ فرحا وا ص فرحا ییادج) ردطرش لە ب طاعع در 2ه ع راض ەل هد يهد ھ ( یدلوا

 | اض لعد هل رک كناهو هل کو یک كنون یھ ) لا ها فرحا یه ) ردصم

 | یک رم ہر غ ینادج و ی رص لو« ة۰ لد ن 1 ( رد ا ادر دا نیان وق طا د د رم

 RT TEETER سس

 ) لوص (



) ۵0۰ ( 

 لکوک کار کاو نیسالوا قشاعاک اغ چه ) نیس ھهرپ و لکوک هقوڈ دم تسود كم (تفس لوصح)

 هدیادج) رگح قا میس »لا ص و و ید)نیروق هقارف E یلکوک لو كدرواواق شاعبورو

 صیص هبرمسک نول كنیهش ) ردهیلصا ءا هک شاب وس داف نيد دیعابشا لوا یاب

 اط > نم در داصاح نھی دنا کات هرم هک اب ء دنرخآ كعارمعءیکا شلیا هجو یف نیلبا

 ددرک ضد قو هک یاد هچ هنم نایهرد تسودابیدا د هک یرمس نآر ه# نیکح# شابا

 یرورهدر

 ىلع دیس نادر >
 د ےس نادر

Eی» ؟ایدنامناهذ یهاوخ هک یزاردد تاما یقورک دانا س رھ شد  

 فرحان یرس # دشا ہنر ۲ قف وزار سکے هک دول دم٣ هج رک | هم هلو

 هل صقر>رد ) نایهرد) ردکعد هلتسود تیحاصهفرحاب ) تّفص طدار فرحهک ) تدحو

 فاک درک ) تدح و فرحا قو ) هایااشفا هتسود ینع) هدوق ه هتروا هلتسود هموق هم )

 طدارفرح هک ) تدحوفرحاب و )رد دنسادههررمض هلوکس كونو ىح كازو ی كمت
 هل صفر > ابن دب ) ردکعد نیسرداق ندندساوت )را 2 5 22 3 ڭم ون

 لواکدشا) ر رد هد ت ادا نوئوفاا )ردکعد هعردشرا تبطاخحم دا ةه یخ ناسیم ) ۱

 تفص طبارفرح هک ) تدحو فرح ان یزآر )تدحو فرح ایقو ) ردکعد هک راج نح |
 د رەد ع راض م لءفدام لنگ ناهن ردکعد كرا: 3 بطاعد رەھ ع را ضط ء لء یھاوخ )

 لی فرح هک ) هع ک كاغودناخا ندن اب لاء جا رک )رد د اق بای

 (بیکر ت لوص) ردا ضذت نآدارتو هسانعم ییتعهشو لع ردا اتان مسا ندنالاعفا قئشم) |

 یر لوا هاکنآ عل دموق هر هنر و! هلتسود یناراو هک رسسرب ره ھ نع ردراو ES لوار ره

 هداخو هشودنوادع ۰ نکا را ی هواك: سد تقور هک ن يسر واب هادا اے فااکا توناب وس

 هلوا كتسود نامزر هکر اح رد رکود رد کا 2 هيلا انا کرار

 EE نع یاهموف هیارا هلاهسء فا نی دلاقیلزک هکر ار رب رواک زال قاتا هرذص

 ار ETE گوی دناتا هح رک اهعد هر ذسع 5 ینا ییصا- لی ا هئسارا

 یدک هی هدبا ط هح نس ی! زاوا قرعقتمو رم ندنس هکب رس كس وک یه

 * دعطق * زالرا راد هش رخ هش رس كن هسیک هتک ار ز ربا طفح جیهرلب مغ یکی زار |

 یش اخ ) یشوجنو ) یشوءاخ * یوکسهک نمک و نتنک یسک اب * شو وخ ل درب هک هب یشعاخ

 فرحاب) ردرا هم لرتفاضاهشیوخو هاد)ردرس دنوپریش)قاوا ا یجتو)
 فرح هک ) هلب هدرب با هنسانعم كالوسردردصم نتسفک ) تدحو فرحان ) یسک )هلص |

 یدنک ردکم ؛ قاوا مس( تس لوصح) ردکعد هللوس بطاحد رقم یهنلو یرکم) نا

 کزار هپ وبا نع هال وسهر هس ?E يک وب ن ردا

 یا # یا ##* ردکی كد هر هست ك یزاربولوا مس اود هلیااشفا هیهسیک یزاروب ہک نکلا دلو

 ردهدسانعم لد هدا س : دن ول اس ۷# یوج نتسب ناوعدشرب وج وح رک د دا عش جرم تز بآ ملس

 هلن وکس كنار همش جرم )ی سصرمغ هج رسزو) یک سصلوعفم لد بآ ) نوی )

 دشرپ ) لیلعت فرح هک ) ردکعد هلغب ردط ام درء صا لء دش ) ردکعد یشاب راکب

 قربا یوج ) زالوا قا نتسب ناو ) یدلوا هربا هکنوج عب ) ردکعد ی داوا قرچ
 ل دش هج یدقتو)رواوا فاضء هناوءةمردصمسد ) راح هدقفوا هلتفاضا یلوءغم كنئسب )

 شمالوالصاو هتي یانعنییدرلیا ع زاذتنتسب هل ادش هد وج سو) رولواربعض عجار هآ یلعاف !
 ینهربایداواقءهربابواوا قوح هکنوح ارز هلا دسندنشاب راک, ینا لد :داس یا( تد لو ص ع)
 ندکغا دود کیا بو دادن. هدکل د هع شجر ت ینآ كرم نس هکر دوب هصح نده هقزال وا قا

 لعدی-نا در
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 ره هک * تفکر تل :ناهارد ین س # تاب * ر واوا رام هلاع ماعالا و همرعیح ینآرمّدط

 نتفک تفک )ل زك TEE رد ) تخ فرحا يڪ” * E نما

 هنسانم عج ر دکعد كلرد نما ) تفص طدار قرحهک ) هل هدرب ییا) ا

 ق! لک دق كابوس هديل ھ یزو لوا هک کرک كعد هدا“ رک ی زوسرپ ( تس لوصحم)

 1 وس یخ نعد دف یعالک لوا هیلواز او یال تای وس هراکشاینآ هد ساع ره هک مالکرپ

 تاب دن نازح يوو E یسودودآ CEND فیمط ند 3 ےک ٭ زکر ک

 نکسد هک هدسر هک اد جسد قلعات تسدن د هک ناتسود ییسودرب دنا هنفک و دد رک یو د

 تدحو ف رح اب نشد 3 دن ام چرا دا هک دنام نا درب درام ربقح ار تلحوک

 اب و) ناج فرح هک ) هژء:اضا ردعقاو فیعط نشد هد هس هد )ردنسد یفص فیعض )

 دباغ ) ندحو فرحا) یسود)ردکید هلکدرآ ) هلصفرحرد) تعاطرد ) تّفص طبار

 ی > یری ف طع هل ف ام ی هرةفوب ) ندندیاغ) ر دک ٤د هیس وک

 ك فاک دد رک )ردصم فرحا یت سد ) ردع> ار “د یو هیعال یودوصعم ) شععو
 یرورمس در

 فرحر )دردرلثد دالععو e هلوا هدنو ندندیدرک باغ درفء ع رام لف هل. 7

 ه-اتهماگ بھ تادا ) رد همال تفااو ر دصم فرحا نا تسود "یسود ) هلص

 لعفناء) هلص فرحأب) هنسانعم هلوالفاغ لواهاک آ زده فرح هک ) ی رلی طب و
 ه هنعلع رعد یی رددسرداععا یر دسرهح ) هثسانم قة عتلا ردردصم ندناب یتدر

 ییسانعم ) رد کءدر دود کال عاحز ر ا داععای یعب ر دو راکنام اهفتسا روشد ام

 یا هڪ ره ) شهدیا ینادایحنیب .د ردفوب را تعا کرو شاار 1 و سو

 یسبنامةح و وا لو»م كدراعس ) لوعف« تادا ارور) ها ۳ تحوک نت ( کن نس

 hS ) ردکعد هیاص هدزوب ندندب راع رد باغ درة ع ۳ در 3

 ۳۰ ها 2ا 1 دام یاب غو هیقو هاصقو هلاح هزنعفرب ودتراشا
 قلاق یرابناتو رد هنسانعم كم نکب یرازکاواراو ند نام ندنامو راوندسنام نتسنامارب ز

 هک )رلثالوس طاغ رلخرد رردقثم ندنتسنام هدنوب سب ظفحاف رد هن ساتم قمرقو
 یسنات لم*و )لو ا لوعف» درارک لوفم تادا ارو ) هیتب دنا شنآ )نان فرح بلطء

 ہک نشد فیض رب ( بیکرت لوصح )هدیال ا مپ ھیلبالرت هلیط كدعکیاک دراذک ) | اع حامد
 الا ردط د هنسا یرضندنا ید و صدم كلا هرس وک قل:سودو هلوا عیطم E ییعب هک هتعاط

 تبح بواوا غیطء اکسس ردنوحا كلا هدا ز یتکلتء"د یلعاح او مکعسو یوق كلن د
 هننات-ود كرل:ءود مک ردراشهد الفعو هيلدا نیشیا ه دقو تص ی تیک لب یکیدرم-وک

 نع“ د كحوک کیک ره ردقو_ داد نعد روشیرب ها داغګا و ا

 بوق روق ندنر رض یی هدا لرت ل4 یشت آ قجازا هکر نکباکا هیلبا دع فیمضو ریفح
 شااک * تشک ناوتی-هک شکب زو رها * هءطق ٭ راقب یروشرب یم ار ار ز همر داوس
 رل ې میت :هه كمرد وسهدشنار دبطاتدر هم صال عف شب # تخوس ناه ج دشدناب وج

 ندو ردکیدردنن وه رولو اد ا شنا لوعهم كنکبسد هتساتهم لتف هدنلوا ح وریذو

 كمردن وس نده دن ریدق نيش تشک ناوء) ناب e ) ردکع د هلا لتق هسر واوارابتعا

 ردکعد شنا ارب ز رداباق هفلوا تاع هلس هلهجو یا ینات عارص+)ر دکعد ردنکم كالا لتقاب و

 ردیلو ههم مد تخ وس نا هج ) شٍعوب یراهذتراندیاراکنا یہ صڈ سیر دزلاجمضو مه هدایدنلب)
 هکنوجاربز ردتکم هکمرداواو هکمردنب وس هکر دلوااب و ردنپ وس نوکوب ( تب لوص# )
 ت کا

 (شاا )

 ینو یرورش در



) ۵۷ ( 

 هرکصند دنرابول وحاربزل رک كلبا عهد قیررضالرا طو لرم نکیشهرب و لاتصرف یلصاح

 میه:سهو نو زوم تاب هساوادوش ھا رب داش هدام عارم حارش صعود ) رر و هراس و یلاع

 حرش هناتساکابشع ازای صحا ینوزوءانو یثوزوم هک رد ولم ندنوب سپ شد یدرواوا
 ردلم هة لر ددد یدعت» هل زال بناغدرفم یعام تحوس ) یدا تعزهت قعزاب

 یان هم رار و نس انعم لبق A ر یضام ب اکا طرش ت h ادا ییظءاوج س 3 )  ردیدعتم هدن ول

 لدن ناک * تخود ناونیمربتب وچ نشد # اراک دنک هز هک راذکم * شارا زلایطرش
 ردءط ۳ درفء یو لەو هک ردراذکء لوععم حو عاف نتسدو یسنات هرو ( لوا لوھ‘

 هن “دری رد شرب یربدغت رب )هروف نیب یه هررک شب رک هیات اک ددک هز یشی رک یاب هز )
 ردیح رمعرمغ لوعفم مت و )رد a زا تم ییصاحر دا وءقم مدقم a كتخود ( ردعحار

 تحود )شیعو ییلاذشا هل دناح نعم نی.د ردتفص یدعبام كيد تواوا رکھ هارءاويو
 2 2 ۰ ۰ 5 8 ۰ ۴1 ۰ ۰ ه
 هد ی۶ رد ی هدر سەد را زرد ردک رشم هک نداتخ ود ردب اغ د روم یضامل ەد

 (تس .لوص) لؤ د یدانخ» هل قوا الثمر دل سم هرانعم ول هد هنر هک ر دوما ینا رھ هدنوب

 قدامح+ هر 8 « وایت هکنوح هلوا" یه هکنج بوروف قاب راد نوش 1 رو هند نعش دەك هموق

 # اب # ]و تر و نافاو تصرف هود یلصاح و تک نا لاله تا هقوا عد

 فصو «دز مرش * یا هدز مر دنوش تسودرکا هک یوک ن نادح نتدود نایمرد و

 ( بیک ر لوصحم) نیس هاتوا یعدنیس هیلوا هدز مرم یشایهدز مرش 2 ) ردد دا ر

 نیسه )ها شءاتواھ-رارواوا ت سو دهل رءرب ر ۲۱ هک هل وس هلل وش یزوس هد: هارا كنعد یکیا

 نیح س ٭ تسشلا نوح كاج سکو د نایم * یواگم * ني هملوا هدنمرشو لح ما

 یربخ یدهب امو ًادةبم كنج و ) ناکم فرظو يمال سکو د نایم * تشک ماربه تد
 ندنل اوحا العارلذدبا تابا بلت هه نولنالما ییاتو نیس هتراترابع شکو شا )

 تفا بس ندندینیج ) ردییکرت یصو نيج نع“ ) هش تادا نوچ ) شعا رلذک د اکا

 شک ماره ) ردها یفاضا هتدب ) ردلمعتبمهدنسانعمز ءامار دکعد یج رشولد زوس ۱

 شک مرمهو )ادنی نيج نم ) یجش اط سما ی >نودوا ندندیشک رددیکرت فصو

 كشقا لوازا۶ تم داما ردمک شنا كنج هدنسارا تشک یکيا ( تب لوک ) یرب>

 * لد هراب ر وا سوح > ناو نا )ی * ردیهافو ۱ شنا كنج یلصاح رد حش اط نودوا

 یا شوخو ) لوا لوءتم لدو ) یلعاف لدنك ناونیا * لحو تخنروک ناب ردنایو

 تخم روک ) ناک«فرظنایمردنا ) ردعجاره ,ج نهم )ادب«یو ) نامزفرظهرابرکدو )
 هدر ش لح) ردا تیم رمخراو دهدتګ روش ( ردکعدل لا ردکمو تخم دی ردو فصو

Eنود٫ ھا اص ء نە راردبا سون, رلاکوک هل رو نا د یکبالوا ( تب لوص# )رد  

 هب یدک رک ینلزاع نامهر د هه ا ردکعو ملاط ت تا هداروانیح ن ناما زرشیر اب

 هه ال نود نايم * یخ وس ناتمرد دوخ تسلعع 4 * نتخورفا شدا نود ناه # قجارولات

 مدعع كتخوسدوخ) رد هنعانعم قهردناکا | نتح و فا لو-مشااو (یناک.فرطكاتخورفاو)

 تب لوص ( ین کم فرط نایهردو ۳۳9۹ امت ر داب وه دقلوا م زالاماهکلو ۱ دوو

 هدارای دنک ر کد ندلعع یاص:ء 2 و J2 لک اب توادعش | هدنسارا كاوا یل تش یکیا

 اک ک ثبا 7 قازامغهدنسارا كنهسوک یکی !ینعیرد هدالعتماق«تبسن هنلبقام هک هلاک تبب وب قفا

 زان ۳ اغ ق ازان تا هب ۴4 طو هنلوا كناا روک ذم رد همر دنا بوذا ail داوو سس

 ( س ( ۱۱۰ )

 یدرب و هیانفویدقان یناه> یدوب و یدلغوج ەد یدلوا دناب ی سا ا و قیه>ح شا

 یلعدیس نادر

 یرورمو یءدیسیادر

 یرور.در

 اج حارمشر د

 ی رورس در



) to ( 

 | ف رظ فرح رد + شوک اوکو ی .مسردرادنات # سا :a ۔ےھآ ناس ودا ن نع” رد # هو ط5 #

 فرحات )نوسةشلا هسوک هلیوس یت ةت 3ة یھب انب ER 7 رگ ارتسود تبحاص فرح

 هراوخوخ ردرادلعافو ها هراوخ نوخ ن سد ) باغ درهم لد وتس یی ل عذ درادن ) لیلعت

 هل. كم فاک شوک ) صیص# فرح یعسرءاهو ) هنسانعم نیما ناق ردیدکرت فصو

 رار د توطقاو3هدرپ كيد ەاکد هدهدډک ر رددا ره لرلکد ندععوط قالوُد ردك د قالو

 ناق کات هاب وس وكبك ع! لوا هتسهآ هارل:-ود هدک دات د و-زوس نع هدزوس ( تا لوصحت )

 هک اراوبد شی# ر د شاف هفاخ بواوا عا طم هکر رسا رز نودا د نوت وط ق قاوق ن عد ےک

Eرد هن سان عم صو او ل۶ سو ھ) هیمالرا وند شد * شوک راوندسد رددشاات * راد  

 رابوا ئالةع یی عب توط ك صوان دادب راد) رد طا درء معا لەةرادو ) ردیل وعفء مدقم راد

 شوک ) رد دهیم الرا وب دسد )ردکءد مکا هال فرحات )ردکعد هاوا لیفاغ لوا کا یلعاح

 هن الفاع ی ید راب وا کال هعنیسر» و هک ی هنس لواهدنک و اراوید( تس لوص#)رددشاب لعاف

 مد دنس ص ردا ساف كزارار ز دیلوارلکد ی هیلواقلوق هدندراراوبد ےک نربد

 2 راس رنک لص دوخ ناتسود ناتعس_ هکر ۵ * تم * دمداوراد سوک هلی ر a ی رادشوه

 كد رصلوءةعلد هک ص)ردرهیالدوخ ناتسود )نان جسد )ت ,حاص مفرح اب ا # دراد ناتسود

 عارصمعو )طرش ۳۳ دنک ) هتسانعم هيطرشنم ردعسا هدنو هک ) یگ رم هربغ ناثعداب و )

 رد هنساتءادوس هدزوب سم )ردیلوعف«مدقمكدرا دو)ردرادیم ال ناتسودراز ارم ) ییاوج یتاٹ

 (بیکر ت لوصح) رد فاض هنلوعف لر دصءیتفاضا هناتسود) هنمان«هقگاردر دصمسارازآو)

 تعگانب رلتسو د هاا قاتسو د هارلنا نعي هیلب | لص هژرایرلنسد كم رلتسودد یدنت هک هسوک ره

 نازا دنمدرح یا یوس) * تار * ردیادارم كلياروضعب ۳ رلتسود ید رانوط نیسادوس

OESرمال عف هل كش ىوش )دیک افرخاب # تىشىنىڭ دو تن “دا دک  
a ۰ ۰۰ ۳ ۹ -  5 ۰ ۰ تا ۰ ۰  

 یک رسد لو»» كي وشد تد EÊ وه س ی: د ںد یس ندید وشر) ردت طع دردم یرورسو لء دیس نادر

 رہ ات ) تنانعس د )تیحاصمفرحاب ) تهص طدار فرح هک ) یح رم ےریغ تسود نازاو )

 0 لوا د:هدر > یا ( تب ل لوصح ) ردکعد یطااحویس اع تسشن مه ) ردہاطخ

 نوح * حج * لوا سا و بحاصعء هلک رل: د هک هلا ۳ یسود لوا یعد و آلا

 ندا لاعا اصعا # درا در ر رازا ف و نا راتخا ف رطنا ی ات ددرمم ص5 یا و

 لوق د دزم) ندحو فرحاب و) رد ەوە یفاضا هراک ( هل الوم كمروک ردردصء

 نیس هلوا د درحم ندندیشاب رد طا درفء ع راضعء لعد یاب )رد لعاق عسا ندا

 نایب فرح هک ) ییسنات ر تب لو الو ءء۰ ك فرطنا)وبد ىمي یمع هدیا نعب)

 بی اال ۳ من باما سرا زا) باس فرح ی )
 هدننس كمااسداو لایساا صاح ا د دزە E ن ) هدکم رو ی طناب 0 <

 نیس ةا نه یتعاهلوا لع احرز مک« گاو رس ی ی

 ر اوشد یوک لھس مد یا* تبب# هلرک كلبارایتخ این اج نالوا تجزیصاح هنا هوك هل و

 هبنابیوک له مدرم)تبحاصمفرحاب )هلص فرح اب* یو كنج دنزصرد هکنااب*یوکم
 شذبایرلک دیدرد هلینوکس یاد لد رهو ۱راثهزاب فلا  هنهسد ےککرا زاندرم هنب رپ مدرم )
 لءدهدنوب یوک هک لواراواطخ یکیاهدنن راکدیدندنردصءنتنآ ردرءایوک و) ردند ااطخ

 ندنافک درب یتبدلوا ما هاو لە یوکو شاوا یکر فص وبواوا بی ی,

 رلذالوا لصاو هتسانعم كتب وب راح راشو لاح لک ىلع ردع:«ندنس وک )نوا قند

 یرورسو لءدیسنادر
 5 دس نادر

 ( سپ )



) ۰٩ ( 

 لکشمردکع د كنحراوشد )ردکعد یعلیوس هلف رو عالم ردبیکر ف صویوک لهسسد ) |

 بت طادرفم یھ لعف یوکم )ناسا ی ( رد هک شاع یالوق هک ردلباعم هل مس ( ةا

 مدقءكدنزو ) هرم ال لیصرد ( هسا مھ یک ر دیاگ و تراشامسانا ) تیحاصم فرحاب (

 تد لو ص 2 )نداد وح) رد,طا# دردم یون ىوحع )ىو دق: مدقم ك وج ك: ج ( یوم

 ها وسزواب و جوک نعد كچ هب هسوگ ىجا وس هلتع المو قفر عب هم در یوک لهس
 نالوابغارو لام نيل ص نوب هاد د كاا كاج رفاق ید رروا سوق لص هک هلا هسک لوا

 یر رزپ راکات * تہک> * هاکنا لوا هرزوا ج هکلب هوا بغارو لئام هشاوص هلبا ۵.
 لصاح یربخ دیا یر ) ادتمراک ) ردة وت فرح هدنوات ٭ دیاشنندنکما طخدر ناح ةا

 رد هساع» فوخ هلی را4 كناطو كااخ رطخ ) هلصفرحرد)ردتلعتم هربخ زرب ( ردگعدرواوا 1

 لام نوجما تا:اعفد یرر ط یە لکد ال قرب هرطخو فرخ یثاج یٹکرواوا لصاح |
 قلی> دیش زا تسدو> * تب# ردناعل الب لام هک ردزوس روم شهار ز ردمزال كا قرص

 فرحرد) تدحوفرحا) یتلیح) ادتیمتسد * تتدرب ندرت تا 9
 هد نیس هدنول ) ردنغا هل مک و ىح كلوا نیسو یرسک ویعع كمع فاک تسک ) دیک أت
 باغ دروم ىطاملءف ردوا هل تکرح یا هد هداك اما  نوعت رور ها ردمز ال حد

 ندر و)رخ مد تساالح) ردکعد یدازواو یدا کر دا دیمربخ رد دنسا توم لو« ىم

 تاب لوص# J یح سه رغ لا هلص ءا مڈعشلو ( یک رص لوعفم تسد و ) !دتمرخوم ۱

 لا همطق قالاق لاحم ههلیح هلهجو محهیعییدلسک و یدلزوا ندرا هلیح عج لا هکنوج

 تجروتردوشرداق هک نکمتجز نسدزگرب * دن رد فیس لیحارخ ارز ردلالح قفوص
 ارز هک رسا ول د ردنولز نعد هللا تج رم هدا وزو هر كنعد ( تک ر لوصخت ۳ دن

 لکدرد ی رفیظن ندرت نازان تاب هدنلوانودنا نط مظایرتنوت هکر سا سلوا هسرواوارداق

 ی در ناو ءا رهرد تو زغم * نزمدوخ تور زا فال نآونان یب وچ ند ٭ تب * شما |
 هلب رهط كنارو كاب تور, )یسنا ناوتانو) یلوا لوعفم كتیبب نعد * نهریب ره رسید |

 تدحو فرحانو ( رد هس تر كال ٫او یا رغم )زرد تاسو براش هع رع هک ردت

 رذءفاو ہدا لع ےکح تفرد لوا یا عار صم كاکوک نهر ) تدحو فرحا ۵ رداد رع ( ۱

 عل همروآ فال ندو یدنک نیس هروک ف هضو ناوتان یکنسد هکنوج ) تا لوصح (

 , دک اک وکر ھوراو ئال ا١ دک وکر ھار ز هک واںوروا فالو ول یک غب بولوارور غم هکنردق و تود

 مدا ی رواکراکا رداهدو راکارا هکرواوا E تاک د مزج ردلکد یاخ اع یعب راورا

 یووربمدر تیاصا نيد نلدندر ردها نه رربد رارب سا شا ط كذا دک د رواق نارمح ۱

 * یادخ باذعزا ارواو دناهر وا یالب زا ار قاخ دشکبا ریدب هکر ه * هقیطا # شمالی |

 لوعفتاداار ارقلخ ) ردیل وذم مدقم دشکپ ) لوعفم تآدا ارو) تدحو فرحاب یدب |
 عرا ضم لعق هللا تت سا ءاید لاھ ر )یی رم رغ هلا ة مالو ا یالبزاو )ی رص لوف مم ددم دل ھر ) |

 اروا ندا ھرەرکص ردندیهریلیصا رد ه ده تادا نونو فان ) ردکعدررت روق بئاغ درفم |
 ند: سال, كنا ولخ هسر دبا لق ی نمارب رب هک سک ره (بیکر ت لوص ) هار قاخ ردفوطهم
 * هعطق*رواو ثعا هباذعک ردبا بسک ءاک هثداشیارب ز ندادخ باذعیناو ردا صالخ

 یلیصا ہلڪف كہا تس دیدند # ےھ رھ رازآ قلخ شدررب هنم# نکیاو شیب اش تسد» دو

 نداک ھل یسکیا نوجا نزوترورمط سد هلا ها: رمه و هل ءهر ءابه ر دخساهدیدن و ۱



) 45۰ ( 

 را شات ا طاغ رلت د هلا هزمه لص: بودا تالا هدع اک هلس نیسکیا یدعا یدنلوا لر ندظغلتو
 یھ لەقەئم) كار دات ا نکیل) تج ص ها دنس أعم شک رس هد متا شااشع ( یرورم و ی یعدب کک در رورس نیا

 وسا 5 ی .4د ) ر قلخ)ردهرابهدب هاو ابا سس نسد ند داهن ردکعد هم ند ےل ۲ 3. ظا ر٠
 ج درز ار دکعد یب دج ا قلخ ندندرازآ ردریکرت فصورازآ قلخ) ردهیاس یفاضا هراز یرورس در

 ىلع درس نادر
 سرر و ) ی رم« لو ءم له م ء)ردب رعهردهن!یرتفدود هبهراب مه رح ) شلیاطخ نیلاذخا

 ینه! همر وا مه هتسهراب كيج دا قاخ ن ؟یلوردلو,ةه تجرح (تیلوص#) ی رمرمش

Eدی جز هد تفت * هلبا حر هلاظییصاح ها نامرد هن درد ورک سا ی  Eنا  

 ییاهفتسا در او ردکعد یدایب بتاع درق ٥ی لوف تسااد ا رر سل

 ناو ) هساذعمسکر دعق او ےسا ہد: وب هک ) هک ردنراشا مسا نا)هلوا ك٤د ىع داع! عب هلوا رعت

 رد:راشا مسانآ )نایب فرح هک )یر هری غرام ر و بس لو ءفملدرک ت جر )ر دیلع |ن شست ا دن

 (تد لوصح) ةبع ال مدآ دنز رفد )قلتم هاط العتسا فرحر )ی ءربخ ٿا ۳ و) رداد ته و هتچر

 دن :رالغوا م دآ تجر لوا هک دا لف یتا بودا تجر ال . هک یک لوا یی یدلعب

 نعصن# رب ذص* رد سعظ جراک |یدعا : ناو رقوص ی داد داون تصرف هار زردلط

 * تسداوص نيع ناو کو نا یالحات تعاور ندینش ی ]و تاساطح نري وا

  ا رد هنسانعم كابا لوس هل هک كارو یک ہد ںاذو یف كغ ءا نفر دو

 A E HE دا نکیل) یرمختس اطخو ( ع کک رمصرمغ ن دز او) یر لوع2* تعصنو)

 ربغ لوعفم 0 نآ فالح ) لیلعت فرحات ) ردکع دز اجیربخ تساور) ادم ندینش)
 ادبهربخو ها تسیاوصنیع) ادتمو هفالخ ردنراش ما نآو) یحرتصراکو) ی رم
 تنصصتلوامک اتردزباجتعْشب اما رداطخ كلبا لو تعصت ندنعشد (بیکر ت لوصح)

 ند هحاز ن .کرذح # یواشم # رد,اوصنیع دوخ یه ال لو" و نسهلشد ۱ا شا ههفالخ

 زد هلي كنونوناز) ال ءهتساق > رب )لیل عت فرح ہک # ناف تسد یتزونازرب هک * نکن اان وک

 نددینز) ردکعدنیسررو" بطادع درفع عرا طءلعف یتز) رارید هکر هج رع 8 هنسأانعء
 ردص مه ن یا لعاف نب ةن )یع رم هر غو نازر و )ی رص لو ءءء كندز )از ګرد همال ناف تسد

 كعد هک ند هنس لوا ها ردح ) ت: لوصح ) ردلکد دارم تک ناتو هد ول AEE ىغدلا

 تادنویاءنارز اسلا یا نیّهص لار ذحند هند یتلدز واک كنعد فو هس د هلرا یت ااکس

 ند نوڪ ج نیسرولوا ناش ںولادلا ت كرل وا e شردارب هل زوس كنا نعد یسرروا هکن زد قلا

 ترک# رک بج تسد هارد رکرب وزا“ ر نوح تسارد: ۳۹ یهارترک#* ولد م داوا لماع هلل زوس

 ءارو) لوالرءفمات رک بااغدر a عرا صءلعف ددان) تدحو نفر یه( استر معصات

 ردعجار ههاروا مخردوازا لصاوزا ) هییشآ تادا نوج) رد هار تفص تارو ) یسنات
 كی اكد رک ادب کا ههار ردنراشا مسارد-ع۶او نا هنن رپ وا هر هس ضعل

 دیع ال بح تس دمار ( هتسانعم عجرا ردکءد نودندذدیدر کن ط مد ره هال لرد

 ۱ راد هعاص تسارو هلوص بح ارز رد هلام تسار ( 9 د بح هدنو ردها و

 ۱ لوا ۰ لا هسرزسوک لول یرغوطرب وک قوا كنم داکس را 51 (تب لوص# )یلوعفهمدعم رک هار)

 هتک * هللا یفالخ ك کردید هکردوب دارم ندنوب توط یاولا  لوصو نود نوددلوب

 ً 4و ندند درکر وتزا هک نک یتشردنادنح هدربب تيه ةویپ فطاو درآتخ>و دحزا س م ڈخ

 ندمالک ثذل رل ابازب وو قفا ضا ادتمو هیناس شد مشح * دنوشمادونر ؛ هک یر :نادنح < ا
 5 8۵ دز .س دو

 ردیاومم مدتمكدراو) رد هئسا هم ترفل هدول تشعحو) ردء)هتم هثد دح زا )رلشعا قودوب دور ری تن

 ) دراو (



CEU 
 ASS SEE O ۳ کت 7 عکس

 ردیلوءدم مدعم كل درب تدیهو ( ادم ورد هایەد تفوو فطا ۱ ردادس» ر>دراو (

 فرحاب ) هنس اه نسحو ظیاغ ردکعد یربا تشرد یشرد ) ردادتبم ربخدربب و )
 كا ترفنو قعاصوا هدراریک كنو رس ) رد هنتسانعم تنوشخو تظاغ ردصم
 تنونیک هنس اعم رادلوا ردان عج عراضملعف هلیصف كم فاك دندرک ) رد هنماشم

 رداهبملد ) ردصم فرحا و )قشموب مر یر ) ردکعد را هناصوا ندن-س ردا هدافا
 تشحوو ترفل بصف هدا ز ندد-> ( بیکرت لوصحم )ردت اک ند هاف ردهنانشء

 فاطا نسنفوو یک ندروةع بلک رارهدیا ترفن قاخ ند هک نالوا بوطغ شدد رروتک
 تنودخ رد-هاوا هن یدعاردا میاط و تزرعنعی ردلدا نطالصو یدیه كفا

 هک هلبا نفرو تعالم ردفلوا هنورهدا ترفل بوئاصوا ەر اب وط ند:سهک هللا تظلغو

 نیسالصالوا ساوب ه نیسالصا لوا زواهن ییصاح رالوا بلاغ ب واوا رداهب هک رزوا

 یررا تشرد# تس ھذ ۵ رہو حارجوک دصافوح # تسهبردمهبیرو یشرد * یون *
 ءدو) هلص فرح اب )ردردص»فر> ا هد هديهرا) ردص» فرحاب ور لیاف«قشموردکعد

 یکیدلبا هدافاكناب رد) ردکعد هلل ر یر هدنول یک هارشو هر و هامه ر دعاءجا تادا

 رولک دصفیردصم هام یماانافردلعاف مسادصاف) ردکعد كو ) ردبا دیک 0
 ردکهرابیرمطدارمهدنوب هسیک نارواهراحارج)) نابفرح هک ) هلنوکس كداصو ۶ كناف

 تنوشخ ( تب لوص# ) رد کید یجیوق مهم ندندیه رد کر فصو همه سه )
 رژ دراب یربط يه هک یک یا ناق یک ینبدرو هدرنن ردکب قالوا هل ییعب هل ر یرب تعاللعو

 بک ارت نوید تسه) مم رد قیر دقت كم رد ( هب هران روف مهيع دن نوا قغلکوا مهو

 دن صن اندک سس هن + شبدنهد رخ درک :ییشرد * شعالکد لصاو هدنالا عتسا كندسراف

 یسعهن) یسنات لوعم« شاب و) یلعافدنمدرخو) یلوعفممد-قمكدربکن تشرد ۷: نشو هود

 او ) لب! فرح هک ) درک: مه قس یربدعت كدرکن ردقم ین ردرلوعف» ال درمکن قیسس هن

 کر

 دنمدوخ (تدب لوص) یسلنات صانو لوا لود كدک و فرم ال شا وخردخ) ناب فرح

 زاوا لقاع هلتظاغو تنوشخ یعب زاءوط هک وا یظاخو تنوشخ 9 لعءاع عب
 ی e هک ودنا 6 5 ییضاوتو تعالم رگدبا شد و تا لل وخ تشرد یلصاح

 ار نم و ور ەە * ردراردق دنا قاخید | تعالمو قفرهداز ی هیلا صفات نی ردق

 هدنر دقت دهن رد دیق«هدهن هداشعم یا فرحه # دهد تلدعردن هرابکب هن * ا نو

 ردر دصمفر>ا یتورف ( ردکعد یدک هیتر واونتشد وخ ۱ رددادیک انیساسعم كناررمر

 دوجو هدول نت ( ردکعد ند روغوارب وند هرک رب هرابکب )رد رقه هد هد 5 فرح دن هنر)

 لعف دهد ( NENE AE ردع ر د ہ٥ هل دن دز 1 الات ص فرحرد ) رد دن انعم

 نالوا لةاع( تا لوص ( رددنمد خ لعاف هل تالیف یا ردکعد رر و رد اغدرفع عراصء

 هراوهو تادیدوجو بودا رە هن دنک ی ره رب وهلذم هد ییدوحو یک ندروغوا

 ۱ )صاحر واکحوک بوتوطرفحو لیادییدنت هنورولکو هدا ز ندنرادعم ه لص احزم یشود

FTP 7 8 5۳ 5 3 ۱ ۰ | ۰ ِ۰ , ۰  
 هد ملءدارع * دنهدرح یات ھك ردہاب ییامش * ىوه * رهردغ ال اعا تورسود ۵. د ی

 یزوّرنولعدیسنادر _  لادهد) شردپاب عبد ,اب)تدحوفرحایو) ردکعدنابچ هلیع* تنش نابش * دن ك هارپ
 وهس رلدد ندنداد ردگءدر و ندندیهد رد.طاب درفهرما لو هلا هیلصا ءاهو هلب رسک

 (تد لوصحم) ردباهدافا سام تقایلو صرصخت هدررب یک كلو یعدرءاه هنارب )راتایا
 صحت TIT TROT TTTTYEPISETOT EET TITHE ب

 : ( EERس) (



 یروّرم ولع دس نادر

Et 
 ۱ ر و نعنصار راکب یار ود 3 بسا و قد هژرتیاکب د:ءدرخیایدد هناا نا وجر

 ردك رفصو د ھك نادندرت 2 رک هربح ددرک هک ۳ نآ دنح هل نک یدرم كاتەك #

 رج )ردکعد هوا باغ درد عرا ضم لود ددرک ۱( لیلعد فرح هک ( ردصم فرحاو)

 ردیدکر فصونادند بت هیاسنادند رتل رک ) رد هنسانع«نیکب و بلاع هلا ر مک كم ےج

 ردنیصتم یرورص یا عمار ز رد رب> هرمحو یا از كددرک ) ردگعد يسود نیکک

 نیکسک هک لک در دقلوااما لواهرزو !نیلو قذر ید هلباتالدرم كن یدب د هلاب وج یساباب(تس لو صع )
 بتمر رطاک سک هلوا عالمولکدلوا لصاح هاا لاله یک رلاویف و هلو! بلاغاکس درود لاد

 هاش دایدنش د وتاله نعد سک و د# ت ہکح * قجارولواردقو دن بعاشو ی هلا وح هلوإ

 كندو تکلع دسوک ی یا (بیکر تلوصحم) هلع رطبا ره رها و فا # )عیب دهازو ین

 یلاخ کلهورا ودنا ترف ندناقاخ هل یس یبضغ هکر د لح یبءاشداب یسیرب رد» رشد

 بو دیالالص | نریعتسمقب رطیرایما نالوارا-.دبد هل ياس یه هکر دایی دهاز هدیسرب رولاق

 * رادرب نامرف هدنن دو اراد هک دا هد نام رف كالم ناد اب كلءرسر * تس# ررشود هلال

 هد نامر كالم )رد سک نآ )یر دة نآ)رداعد هل.مدایم ) هیمال کالءرس ) الع:دا قرحرت )

 رادرپ نامرف دن )تفص طدارفرح هک ) هندانهم ىج رب وقر ورد ږیکر فص و هدنامرف) هاب

 یر و یمزال یا ء٥ یګ ردااق قر ول ندندب رادرب رد کر فصورادر نام رق ( هناس

 كاد هک نوسذواهاشداب ی ر وقرب ود دسوک لوا هن رزواتکل+ (تدلوصح) ردیعت وط

 مسانآ ردزاحو دانا لاتتمااک | تولوا عیطع دمو ها هد هیلوا لوف یجنوطنغ ور وب

 هاشداب یحم رب ونامرف لواهرزوا تکلع (عارمصملوصح) سدهلواههد نامرف کال یتراشا

 هاشداپ ٭ ترکح# رداعددب هلاط هاشدا یبعاحءآنوساوا یتافو تالاه ندد نوداوااقو تباث

 هناز هکنآدتف ادنوا د> رد لوا ےنخ شنآ داغدا ارااتسو د ہک دنارت شخ نانع درب یدحمات هک دداب

 اهتنافرحا) نا بفرح هک ( ردکعد كرك باغدرفم عراصع لعق دباب * دسرادسر مع

 یعف کاخ مش هلص فرح اب و الءتسا فرحر )نانعدرب )تدحو فرح ابو ) لص فرحا ید )
 لوءذعو ر درب مجار ههاشداپ هداتح یلعاف بئاغدرفلیقتسم یناللعفدنارن) ردتخل هل رمسکو
 ندندتار رده اشداب هکر دادتهربخ هیلعذ *هلجو ردنانعشدرب یک رعرغو)منخ )ی مع

 مڈخ شنآ ) صیص فرح اراناتعو د) نابفرح هک ) رلشابا وهسرابد ندنار ردقتشم

 بحاص هیعال منخدنوادخ هلع فرحزد ) ردءقاو هدلیاعل مکح تسد هناین ام مالک ود هاب
 نی شزآ هد یللعاف رد اغدرفم عراضع لء هلو یف كل رھ دتفا) ردکعد مشخ

 کیلا ا هل.« و یک كىاز هنا ژ) ردکعد هرکصندنا هکنآ ) رکعد) سود ردرعص عحار

 ردرمسعط عجار هنابز هداتسش ىلعاف باغ درفم عراضم لعف دسر ) هلص فرح اب مهم

 هاشداب (بیکر ت لوصحم) ردیبک ق باس یلع اف باغ د رقه ل بقت ف لعق دس ر:) فط ء٤ فرحا
 ارز هلاقیدامعا اکا كرا سود هک هیمروس بضغ هد هب عرب و هددحرب هرلذسد ےک ردکرک

 هد شر دانا هن بد جر هردشربا رر هيد دک بود | فوخ ندنضغ رلتسود ےک ردزناج

 دير باب و هشربا عصح یکیلاب هرکصندنارفا ینبحاص لوا یشنآمشخاریز) ردررق» یرلترفن

 مدآ نب داشت * یوانم# هالا و هیلنا ررمط هعفح سد ردررقم یررمص هنن دنک یصاح

 یتش الهدس رعبداغدرفم لیقتسم ند لەو دیاشد#دا ویدنوریک دنک رمهرد هک * هدارکاخ

 ردهناسیفاضاهدارک اخ) ردشلوا طقاسنون هل اطا ید: |نین هدنلصا هیمال مدآیب) عام

 قولع ندکاخ داره نکل ردکعد یعوط ندقاربط تفل بسم ردیکر فصودا کاخ

 ( ردالوا )



(HID 

 ا لودفم كدنکسمرد) شمات و طوبا نتوطفرظفرح هلص ) فرحرد) نابفرح هک) ردنالوا

 قازواردصم فرحا و) نکسک ینعیردکعد قبا دضتن) یی رص هل ات و ط ههرک و )ی سصربغ

 ردلکدقبال (تدلوصح) ردنرابع ندتفخ هک ردهسانعماوه هدنوداب) رولوا كعد تدحو

 یلصاح) هب وف هثشابیرلنوب نعد همابا ییاوهوتدحو ېک هشاب هک مدآیتب نالوا قولخم ندکاخ
 * یشناراب كاخزا مرادنن * ینکرمسو یمرک نینحابار * رداکدقزال قلوا فصتم هارلنوب

 تادایلبصاح) ردنراشاعسا نکته نسا عم هیشا نینح ) تیحاصع فرحا ) ردکعد سار

 رد هتسانعم ریت هدنول ردکعد ا مرک ( ردکعد نیل و ز دکر م ندنراشا عسا هل در

 شاب تفل بس ) رد یر فصو شکر س )ردکلرثو تدح دارم ردصم فرخاب و )
 ر دکعد قادنا همر دصم فرحاب و)ر دلیعتسم هدنسانهدناعءاماقتشمندندیشک ردکعد یک

 هلبا نینجا ) یرلح رسص ربعو ردارت ی رمص لوعف»۰ ) هدحو ملک لیعتسم قد لعق مرا دن )

 ( تب لوصح ) ردیاطخ رع کهدیشتآ یکواو ما هدس رع ردفطع فرحاب ) ردكاخزا

 مظو ر ین نيس e هسحوب نيس ندک اخ هکم نایا نط هلک شک سسو تدحود یس

 یلصاح )یمن د ذآ یک نیماناطی-ش هسخو كداوا قاخ ید کاخ یک مدآ ب هک ردقول
 ر دعقاو یشن ازا یاخزا مرادنبن یاث عارمصم هدنونم صعب ) مددرتم هدننس نعم یکیاول

 لزارع هکب مزایا نظ كفيدلوا قوام ندکاخ نس ( عارم لوصح ) هلباطخ ءا یکیا
 * هعطق * ربدت لمان ردوب نوتم هحواو هبشا هدنتف كيوکاعد ) نیسو ندرانیک نوعلع

 لاخ ) فرط قرحرد * ى كاب لهجزا تد ربا رھ مک * یدیاعب مدوسرپ ناقلب لاخرد

 كنهسیح انرب هدشالو ناشخ دب هلع كمالو هلبنوکس كلاب و ىح كاب ناقلس هیمال ناقلس
 كنلعف نک اپ وا مھر د شک یربدقت مفک) تدحوفرحابو) هلص فرح اب یدباهب ) ردیعسا

 هدیاعرب هدنننالو ناقلب (تب لوصح) یرلم رمصریغلهجزا تو رب و ردیراحم رمص لوعفم
 یابد ته رطح ار ز مدلوا لصاواکا هدننامز مفلحايس نەی حش ترمضحرید مدشرپا

 شكا منرع هند اج كنآ هد ازب ڪر هک هدر ره سا رداوصو ههللالها یدارم ندکمرک

 هلباد ڈرا نن یلص اح هللا اب ند اه ج هلک رن م دیدهدباع لوا ردم وام ندنراهاکح ضءب هکتن

 یدید'داع اتفک * کک لاخر ز رد ؟هدناوخ هج رهاب * ۵,۰2 یا نان داخ وجورباتفک *

 هش تاداوح 0 شو بم قاي اتسور ناف وا لص ءا )ردادیک أت تاک روسکم ءاب ورب

 را و) رد مسق ندیضام ؟هدناوخ ( فطء فرحا ه> را ( ردلاع دا رم هدنول ند هدف

 هیمال اخر ز ( دک ات فرحرد ) ردکءد ك ٹموقوا هکنره لسوت فرح هر و ) باطخ

 هتف ی اید دداع ( تدب لوصحم )رارید تح هج ع هنسانعم تلا هلی مسک كنازرب ز)

 لک د رو رغوربک ر دل ګو عضاوت یساضتقم كاعارب ز) هللا لمح هروجو افجره یک كاخراو
 لیصع یل ڪن دوووا عج د-سروا وا عنام هل و عضاو ۴ رورغو رک اکسرکا سد

 تقرععو )ِع قلیفوصو الی و رداربز هل ارت ایل ایت ییعتهلبا هدنلادلاخ يککیدلبا

 عضاوت و لمح هلاکو لع ےکر دوبیدا رم كدہاع سد لکد یلاخ ندو ماعاربز رارکچ تجز

 هل انار صاح هلو ارمسه یدل ۳۴ ۹ لوا لات هدوشآ بودا لز هن) رب شلوا شومارف

 وضو تسدرد یوخد # هباطع * نوسذوا هار نام هلا كرت لعاب و هلبا عطاوتو لمح

 ردیکرت فصو یوخدب * دباب صالخوا تبوقع كنچزادو راک ره هک تسراتفرک
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 نادر یرورسو لعد سن اد

 یرورس و ىع دبس ن
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 تدحو فرحاو ) الد تسد)) هنس هما رد هلص فرحرد ) ردکعد یی وخ قازا

 عراضم لعفدور) رد ناب فرحهک ) ردکعدرک هدنفرههک اگر ه) تفص طبار فرح ہک )
 لبقتس ین لفدنابن) رد هي هال تفاضاهب واو) ها تب وعل: e تک اک ا دردم

 یوعع ك1 ]دسر دیک هب هرر هرک ردراتفر کا ندر یوخد ( بد کر لوصحم) ات دردم

 * تد#*ز لوا یاخندلا دسر دیک هدنق ردالب رب هک اب وخ دبع! زالو صالخ ندنس هڪب

 رد هیمالالب تسد # دشابالب رگ رنک ! وخد یوخ تسدز# یوخد دور كالفرب ات ےک 15

 E ردهیفالو ناب و هیمال شد وخد یو تسد) ردکعد هرزواکالفتالفر ) ازاحم

 هسرهح هکلف نعد ) هسردبک هرزوا كلذ یوخدب ندداالب نو هل. رط

 هر یدنک هسردک هدنو ره ی وخ نار ك هک ی رولوا هدالب ندای و نخ نه ار كندنک

 ا ز زادنوش مو اوشا مجود انشا هقرفت نکسد» ادسزد هک تل وچ * دن # رددبن رق

 ردردصم ندنالیعفت هدرغ) هیهال نت دهاش) دلص قرحرد) ناب فرح هک #* نک هشودنا

 ردبطاعدرةم مما لعق ساب ) ردکعد قاقعاط رد تار وات هئادب بو:اوا قذح ایاعم ردصعءاب

 هک نيس هرو ڪک هکنوج (بیکرت لوصح) هاو ارو طح یو ناشب رب نهد لوا عج * ندندیشاب )
 هک نیس هروک رکاو هقروق لوا عج نس یدشود كل هدنکارپ و قلناشد رپ هنب رکشل كنعسد

 نوسلوا نوع هیکتس یراکنرد نیعص یا ها تدا ندعاناذ رب ) راردداكیرد تولوا عج

 يرسک كابورب * كنج ناعد ناب مرد یت دل وج * نیش هدوسآ ناتسود أ ور * هععد#

 رلٌشع !لمام هغا باتسور رل د هل كلاب ا تیک تا در صا لعق ےل ۔ےف كارو

 فرحا ) شوو یرلتسانم الصا هلا تش اء راتید ردقتشم ندنردصم نتفرور و )

 (تبلوصحم) ردکءد تحارو عرافنعد ) ردهنسانع ے رتسم هدنون هدوسآ ) تیحاص»

 كج هدنسرا كرلذعشد هکنوح هلاروضح غە روتوا لابلا غرافو لاح هدوسآ هلکرلتسودراو

 O كنسرهرار ون ؟ هزارناک # دش اب ز كم هاب هک ناب رک و * نیس هروک لادحو

 قفتمو دهم ییعب )ها انعم یالءدرب ردیپیکرت فصو و ی كنار ناب زكي )رد ؟ید

 كي رع فاک نک) هلا هءاصا :اهو یرسک كناز ردکعدشرک هز نک هزر) لوععمتاداارارناک )

 فرحرب ) یسنانءزولوال ون نا ) ندد نكر د بط! درة مما لف رد کد هلبا هلی
 رد طاح درةم رها لر رکا SES هلواوورابو هیس ر ءاههراب ) اللعتسا

 یرلتدرکاو CEB رمصر۶ هرابر و ) یت رم ےل وعم تنس ) ردکعد تانا ندندب زب

 كنج نیس هروک مارلاف دمو مالکلا ین قفتعیتعب) نیسهروکن اب نکب و لد كةل رب یرب
 رضاح هشاوص بول ررقم ینیراکنج هلکنسیعب ) تابا شاط هراصحو رود یکیا نوا
 E OE 9 یدارم ندکعدتاباشاطهرزواراص> لوا

 و را موقوااما شیو كنف وتو بوطهدنام زلوا ارز ) هلرمطاح شا ط
 # هما ی 7 1 ندسورکناراو قا لس زویئرد كنفتو بوط

 ا راک یتسودب هکنا شش دنانح ی سود 7 ]ین دنامرد ی لح زاوح ن سد

 a Ê عراضم لع-فدنامرد ) کن فرحا یلیح * درک ناوت

 فرحا و) هنا یسود ةا سا )رد یایح همه ادنامردوح یریدقن) ردءقاو للعت لءفردعحار

 ردرع مجار هند هدتح یلعاف بناغ درفم عراضم لمفدلل ,ةتسا ءاب دنانجل ) ردص»

 هیایلعت هلجو ) ر دابادت ناوجر دناراهظا تیعو قاسود ییعب) ردکعدردرید ندندیابنج )

 هکن ۱)ردا * دافا یتیسانعم فاعع ق واط م هدرارب ې ۲ كلو نس )ردد طذداهکردادتسمرمخ

 ( ناو



) +16 ( 

 لوعة كدنکاھراک ( ر دصء فرحا وا تیحاصء فرحا ( یسود) ردکعد ۰ رکصادا

 هن اتهم ندرک درک ناوت)اد رم نع"د) تفص طدارفر> هک )یک رهرغ سود و) یک رص

 رد هرد سهل بلسقاتسود) هلاقرحاع ند هل-ح هک وح ن د یک ۳ ) یربخ

 کلا ۰ ناتدکرلب .ارلسدا هلتروص قاتسود هر صندناو )ردا راه ظا قاتسودو ت تی عز (

 بلاغنا رکادش اب لاخ نیینسایدحا زاهک توگب ت POTEET * دن * هی

 يمال ن دتسد )تبحاصء فرحا ) هب O * نسر نفتدزا نارتاو جک ر

 فاکبوک )دیک افرا ( یح سص غن متد ریش  و) یحم رمە لوعثهرامرس ك وک )

 فاک )رلدابا اطخ رانیدرد ندنتفوک )ندندب وک ) ردیطاخت در هد رھا لعف هلعع كيرع

 یوکس كناحو یرسک كن هر ۵ ی دحا ) لیلعت فرح هک ) س: اب وس طلغ نرد رد هل.

 ینوکسكنسو ی كناح نییاسح ) رد دن و هل رده كناحو كنه كدحا هلی گالاد و

 كل طفا)ردزنوم نسح هکر د مهدد كنیسح هلننوکس كدانوهدیکلا وا یا و یق كلونو
 نيد افلا ی د>ا یربد-8 ً ) ردفو ذح یوصوء مک یوم ایل ع كن یلعاو ىلضف

 مسا نیا) رد-کعدزالوا یلاخ دشا یلاخ )ندنسس رب تندی اف تکوک یکیا نویئسلا
 سا ن ناو )رج کع دل دابا لتف عل داد بطا در ۴ یضاملف یت و هنعسد ردتراشا

 ردکعد لدارودندنئسر ار ك درة ا هل عخ كنار قسر ) هرام ردتراشا

 درد-اراینا کند نعب زایع كود هللا; نشد نشان ا ییعب نس هلک كرام ( بکر لوصح )

 شایالتفیرامهسرواوا باانهرام نع درک )ز اوا ناخب ندنرب كن هاب اف لز ?RF اارز)
 * تبع نیسرواواش "رو ی مالدار روق ند “د هسرولوا باا هک: “درام کاو )نیسرواوا

 فرظفر حاب ET رش هک * اف مت کو

 ثيعو نوری کا ) رددارم كنج هدو امارر دهن ر ساوص ردناکء مسا هیءال هکر ههژور

 ندندب وشردنطاخ درفع نه اود هب ردهة: هشو كی وڈنھ) رد هن سام عم نبءا هل 5 9

 كشاب هدنو ئال او ی روم هیهالریش " رغم )لع فرحک ) هاب فرءط مەد ۱۳ دکعد هلوا

 طب لشادر ل د) لیلع فرح وج )راقي جدرآرب)نالسرارشو )رد داریسنب
 دهننوک ساوص ( تب لوصح )ردکعدیدردلاق بئاغدرفءیطاملعف تشادرب)یح یصرمغ
 ین٥! یدردلاقندن "اج ییلید هکن دوجررافیح نیس ني كنالسرا ار ز هلوانیما ندقیعط معخ

 نم سیر دبا لالهیئآ بو دبا هباغ هنالسرا هاو ادیماا ندناج هسر ولو | فیعطر د ةن رهمصخ

 هدنسم هیاکح رعذحو هاوک "هد از كلم هکترل ندا نیشپاا وا هکر واوا هاک ہک الوا قصب هت عض

 فرحان یربخ * درام یرک دان ساب شوماشوت درازاپ لد هک یناد هک یربخ * دنب # یک

 لد)ا يفرحك )طخ درب عرض لمف یاد ) تنصطباد فرح هک )تدحو
 كدراب ) تدحوقرحات یر کید)) لیلءت فرحات ) ردیا وهم مدقمل درازا )ندح و فرحا

 کیر واک یر و ( د و مر دةم رب لرءةمو ردربعع مجار ەر کرد هداتح عاف

 توس ا رطاخرب هک نیس هل هجربدقت كاکی دلب وس یربخ لوا یتمب ) ردا لک وکر

 نوای وس بور وک هسدل یریغزب مکسا هتید هاب وس نس یربخ لوا رولوا ناشب رپ
 هیمالرا مس "هدرء ) ادنقرحفاا الباب * راذک زاب موج دب رخ # راس رام دژ اللب # تب #

 صا ES تادازابیح رصربغ موہ و ) ردع رصلوءتهكراذک و) دادب را

 اکسارب ز روتک نیس هدژ راهب نس لبلبیا ( تخلو صح )رد کید هلبا كلرت باطاحم درفم
 ارءاشداب* ریذ-ع # ردقبال اکاریځ دب هک لا كرت هموش موب یربخ زامارب و ردلوا نشود

  ( CAV)س (

 یرورسو ییعدرسیادر
 ع دس نا در



 یرورسو ی عد.-نا در

 ىلع لدرس نا در

 امج حارشرد

 اعبچ حارشدر

 ي دذ نا در

 7 سس

TEE E |ردکعد تیم هشال هيل تادانوج رد ادم رخ دنا  | 

 :.رکر [ یدورسویلەديسنادر
 کالاد ید ) ردعج ار هب هش ال نیشوردکعد قوبط هلن وکس كفو یعف كك بک ۱ هلص

(41 ( 

 0 ا E کک نادرکم فاو یک اخر
 نادرکم ) تدحو فرحان و هال یک تنایخت ) العتشا فرحر ) لو تادا ارارءهاشدا

 ییعب هتسانعم قاوا ردن ددرک یلیصا ردکعد هاداندت ددناد رک ) ر دط ع درة یھ لە

 | هکنا) اشتسا تادارکم) ردا هدافا هنسانع«كلبا رد هیدعت تادانونو فلاو هسانعم تروربص
 یردصم هئسا دعم عج ردلعاو مساقلاو ) هلا یلکلو,) نا فرد هک ) ردکعد تقولوا

 بطاخشدرف. غ راضءلعف یشاب)ردکع د هنسانعع یی نم رزوایزو :دعرواک ەتو قوثو
 هدنوبیم ه یشوکی )كلوا یلک اور اون ردانشتسم ندانگتسا هر ؟و) زمکن سر
 یتیلنایخ هس کاکا ج ین های فقاو هننایخ ا ھاڭ دا E و یا اد

 نیس هل نغیدلوا هلو هد هدد كلا لزوس غ ہد نیسالوا رعد هر لک لود هکر کر دل امالعا

 * تاب # نیسردبا ششوک و یس هکک اله ید: کالاو نيس هلوا ندرلب رقم لو. 9

 هدو میساردهیمالتفک نهم aKa نع“ د ہکر اک رد ہک یتاد هک * نک ہاکنا نتنک نعسحیسو

 نایب فرح هک ) كابوسزوس نتفک نع“ )رد هنسانعم كرادت هدوباما رد. رمغو یارب لوب
 وک تادارد)نا- فرح هک ) ردکع د نیس هل ندندناد ردبطاح درفم ع راضءلءذیئاد

 تقولوا کر ادنو ےب رکفكابو روما تب لوصح ) ردن» یلعان دکعدرایارثاندربکراک )
 هکلیوسزوسهرک ص ندک اب ول داوا یذ ت " تاک وژ رس عل ردیارثأت لزوس هک نیس هل دکه لا

 یک نعصتدوخ و ادنکیم یا ا ھ# هباطم * لوا *یهتم
 ردیکو  فصو یارد وخ )ردفا اواو لر د2 یار دوخ نعصن) نام ردع هدنوب

 تدحو فرحاب یخکداو لړ د یا ردوخ هنیمکل د یب زوس كنب ربغ بواوالءاع هلیأر یدک

 | كم فاکرک تعص) هلص قرحاب )دک ا تادادوخ ردمجاره مک هدنلوا تیب بئاغربم و
 (تٹدب لوصح ) تدحو فرحا و ) هسانعم یب ردل ءان تادارک ارب زی ج ےن هلی مت

 نوڪ هیداکا هک ردجات هع روصار سک لوا ردبا نعصا هدنس دوخ و یاردوخر هک س 8

 کا دوام وطالزوس هکتسرواب ؛لوانیسردیاعیا ذم یب رهو جزو س بودا تعصن ودن هاردوخ

 قرز ماد نا هکر جم حادم رورغو روغن مند بب رف # هفطالم رد غال ندنو لج و

 4۴ درا هب رد ید شا هکر د دک هشال نوح دنا شوخ شیاتسارقجاهداشک عبط ماک نی او تساهداه ۴

 راد ند نم رف ) هنسانعم ےءادلا ندد ےل ا هل ریسک كارو كأف با رو

EAL ۷ردکعد هی ندندب روخ ) ردبطاخحم د رد یھت لءفروع) هیمال فا افا هنسد  

 كناخو گر )ر دتفاضا هئاعاو ردصء حادم زور )مس س 1! وس طا۶نیرد نک درو>

 یرمخروعوادّتس بد 5 ) ردکءد هاانوتا ص ندند٤ رج ر .ط دهد رغم یهن ل عف هل ردعت

 هنابقرزماد)ا دمو ہت در دۃراشا ےہ ا )ل ۱ اور ۳ ار> هک )) گ عر رو ادیهرو رو

 تو GD هاو یوعهم مدقم كن هداعنوازار دە: هالا و

 راد ه.-سراف فاک رد دا مرغاهدنو ردهلس رع ف هک ازاح رد ەىمالا و هر ج هد عب ط راک

 a £” د نتراشا ج انا رد ادبه ربخ هدا ڈک و ر دماو هتم مدعم كره داشکر لش! وسدساف

 ار جا ( kê ریغو صرعنت ند دعا ی رف راندب افرصه>أ دم ییتراشا مسانآ و

 ۱ شکوا ل لات "ی لمس ند : دییاتس ردر د٥ مساو ادم شراتسو یوعفم مدقمل دیاش سوح

ِ ۰ 3 ۰ 2 ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 

 ۱ فرحرد نایب فرح هک )شاب وسرغا هدایز نییدرغال یتسانهرار,د شا بو دیا فب رګ

 ( یھ )
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 كنارو رک كلابو یھ كاف هب رف) ردیلوعذم مدقم كايمد شدم رد) یک یزاکد روذوا

 یربخ داغو ) ردعقاو ادم رد نیم هج رع ردکعد رس هل ا هبل صا ءاهو یوکس |

 یتلعغو رورغ كحادمو هعادلا هلی س.هاد)ا كنآ یعب ۽ سد ببرف (بکرت لوصح)

 . یتغازود هلیحو رکو قرز ند لوا ارز هلوا رورنم هلیحدم كلآ یتعی هلا نواص
 ندنس هلفارظ ردشچآ ناهد عمط حادموبو ) رسا یاقلغاغ هلرفاف خس بوروق

 بودا رورفع هلحدم یس هکلب ردلکد نوجاهللا یسلنا حدمیس یلصاحرتسا قلا هنسنرب

 شداتس هنالوا قجا ارز هعسود قحا نساما رده وب قلخ رکا هک رسا قلا اک ناش

 یدعا رړ | نط زم یتا قحا عب رونی روکر م“ نیس هروفوا هنغجاب هک ېک هشال رولک شوخ
 هک *یوک نکس حدم یوتشنانالا# هعطق# ههرقو هعشاش واوا رورغم هلیح دم كقار زرپ دنس

 ردبطاخحم درفملبقتسم ند لعف یونش1)لرلعا فرح ات )هبذنفرح الا*رد ادوتزا عفن هام ك دنا
 هنلعاو لر د صم یو نت حدم) قت هندن دوش ردکعد هعسدارد یھت یانعم دارم هدنول

 رد هنسانعم تحدم كایجا بوس زوس ر دیکر فصویوک نس)یلوعفع كني وشنو رد,تفاضا
 ردهنسانعم رادفعو هیامرمس هدر یک كلوب هیام)ردکعد لف یتعیزآ لدنا)لیلء"فرح هک )
 كحادم ےکات هلوا لغاغ لوا هاکآ (تد لو صع) رکتت فرحاو تدحو فرحاب یفن)

3a,ی راتوط عمط ا رادعمقحازاندنس ارزنیسایلوا رورفم هلرح دم نعل نیس دیملک د نح  

 یراینر شدا م یزوررک ۱*نابا ح دم یس نوعا هللا رد هداف یز ج ندنس یی مط ند هم: ح دم نس

 ردعجار ه وک نفس رع شدا رم)تدحو فرح اب یزور#دراترب تبوع نادنح دصود#
 ردشلوا لدم هاب هرمه ندندروآ ردغهوک ندندیرآ ردبطاخم درفم عراض»لعفی رایرب)
 یاردکعدر دقلوا نادنح)ر دکعدزویکیادصود)ردعذاو طرش ل دف ردشلواناس اشاس هک

 لعف دراعس) دیک ات فرح )یاطخ رععانو)ردیعج كع نوبت)ردکعد ردقیدم زوریکیا
 رک ا(تد لوصح)یلوعفم مدعم بورعو ردطرباوج ردگعد ردا دع باغ درف«عراضم

 قوحقوح نس ینا رایص یرابعردقیدمزو یگیا نیس هیلیا ل صاح غی دا رع كحادم نوکر

 لوءقم تادا ارار ملکنم#د ربذبت حالص شهد درکن بیع کا ر ماکنم٭ تیر ٭ ردا مذ

 ردهحار هماکتم نيش شنڪس) تدحو فرح ا یسک ) تقوت فرحات ) صص# فرحاو)

 هک مادام كماکتم (بیکرت لوصحم ) ردکعد ابا لوبق بلاغ درفم لیقتسم نذل عف دربذبت )

 هرخ وشه * تب * زالوا لوبقم یزوس ین ابا لوبق حالص یزوس هیتوط بیع هسک رپ
 هرغ) بطاح درفم یهن لعف وشم * شوخ رادو نادا نیسصب* شبوخ راتفک نسحرب
 هب هرغ و-ثساب نیسکب)ردرا هیءال شاوخ راتفکن سح) هلص فرحر )رد هثسانعمرورف»
 مدا راد نکیلردهل و هدشدوخ رادن)ردتفاضا هنلعاف لردصء یفاضا هادا ردعلعتم

 لزوک یی هکیراتفک تسح یدنک هلوا رورف( ت لوصح ) رداکد ردصم رد ردصم

 همرو رورغ هکندنک هلکنظنس> هکیدنک یتعل هلکرادنپ یدنکو هلدس شیت كئادان هکنزوس

 عج (بیکرت لوص ) *لامح شاوخ دنزرفو دیاء لامکبدوخ لّءع سک همج# هدط ال #

 رولبب لماک یتلقع سکره ینمب هللاج یلغوا یدیک و رون روک هلبالاک یلقع یدنک هیسیک
 هدنخح هک نانج# دئدرک ی از ناسمو دوهج یکب٭ هعطق* رلکا لاج بحاص یندنزرفو |

 ه دن تش ا كی نیک هک رولوا هاک نکیل ردکعد یصارب کور ك # مابا تد>زا تق

 رد هت سانه هصقو زوس هدنول ثیدح) هنسانعء هلوک رد ردصم مسا هدنخ) راردیا لایعتسا ۱

 بس رسم سس تست تست روس هست تست سس حح حس حرم



 ی در

 یک و

( ۸ ( 

 ۱ ندنس هصةكرانا یدنوط هدنخ یب هکلیوشیدرردمآ عازن ناطسمر هلنادو هجرب (تد لوصحم)

 تبحاصع فرخ اب*مارمم دوهج الادخ تین تسسرد#نم ةلابق نی ارک ن الس تفک هرطو#

 نم ةلابق) رزید هند وکم یضاق هلی كفاق هلابق) رد هت ساهم بضغ لبر سک كناط هربط)
 ندندینارب هر دبطاخ د رف هما لمف عاری )ادن فرخ فلا اادخ )نوه ره ینا عا رمصمو هیمال
 كمرودلوا یداوا نداریم هلا هب دعت نونو فااو) هنسسانع كلوا ردند, ربمو ندرحییصا

 | ماقول بر ۲۱ یدید ناسم هلبصع (تدس لوصحم)ردکعد ردلواب ماری سد هتسیاتعم

 مابوق دوهج لاح هلا مخ دوه>ج یب ندر ردلوا دوهح یب هللاا هسیالکد كحرک

 تبروت * عالسدوت وج۵ ےک قالخ رکا٭دنکو س مرو تیروت تفکد وهج# ردکعد
 رد هنسانعم نیم : دنک و س)م السااام هلع یک یساعو یسوم ردن دماج ا تافرسصناب هل ص فرحاب

 مسردبا فال هد رام دنا نە مرا نیع هئاروت ید.د دوهج i) لو ص#ع)

 دون * ددرک مدعنم لقع نيمز طیسیزا ر ۷# الوا نالیسم ی رک كنس ی یا مایسم یپ ک كس

 هلص فرح اب دوح) هنسانعم نیز یور رد هیمال نیمهز طب ساک یک درب ناک

 قاتعتو ما هدایند تھا هر درک بولوا م E رکا ( ج لوص)

 یدک ینکره یتعب ود غاداننب رک ربا شن رمت نظ هر یدک ھو 9 هسا

 aS دقفیحرب كسودو دنروګ هرتتسرپ یدآ هد# هباط#ر دنا دا هتعا انادو لّداع

 هرق سوپ )ردکعد مدآ نو ا یمدآ هد *«س یاس زا عناقو تما هتسسرک یاهجاپ صبر

 هد هس ضعب شالا اطخ نیبد تدحو فرح یبءزمه لسوت فرح ءزمهو)تدحو فرحاب
 ت دحو فرح او)ردکعد راد رھ هفیح ) ةي تان وم هر هس هم ردءاو (دحشاوخ)هنرپ هر هرس

 رسل ص فرح اب 0 لهج راهظا نیید ردندحو قرح همه طسوت فرح همه )و
 ھت ےس علیا هشاب بت اغ عج لب تته ود لعف دنرمذ )رد هتسانعم تیاغودح هدرار یک كبو

 هڏ نن شیب ودکعد ربا جارتماو 7 لیا هنابابودح بودا لیک یلکا هرزوا
 یناهحا) تبحاصم فرحا) AL صردر>)ردرب اعم نکیلردءفاو یراد رم هر هنرح)

 رادربخ ندانعم تاق سا نيد تد نو فرح)رد رکن فرحا)ردیناهج کالم ا کری دق

 ریخریس )ت دحو فرحایو)تبحاصم فرحاب یان )اد یم عناقو)ردادنیم رخ هل )ونک
 كسیکیاامارربكيب بوزوتوا هرزوا هرفسرب ناساانوا(بی لر )ردد قوت رداد ىم

 هک نالوا صیرح رارشادلرخ ین رار دیا اغوغ هکلب رازابا لکا لیکنو مت هرزوا هفیجرپ
 یی ردقوت هلکعارب هسوک ن الو امن قاما ملک تعانق هب یدنک ه لاا د مات یتعب ردا هلکلمناهج

 هناهج نوت ن ساند ء ینا هجاب)رابا لاح نایب و جا تح ا ضرء ه هسوک هرکصادک درک هنلاكمتارب

 نانكم تن "هدور#* تس#ر دشهاملا هطاحا یتسانعم كاب هک ردهولعم بد هارب ینانو)نیبد

 هکر دتسرغب هل كنار هدورهیاسكنت "هدور* كن * هدد دنگنر نیهزیورتم هل *ددرکرب یه

 هک ردکعد راط هلم فاکو هلنوکسخ  كنولوب ید كنا كنت)هلبرسک كيم رریداعم هج رع

 یه نان)تب خاصم فرحا ك )هل رسک AEE ءاو یف كە داضط زرد قبض هک رع

 ندی هت نان هدنوپاما هنسانیاضیر دک د شوبهدتفهبرممک كباهو لب رسک و تڈ كنان یهلهب ان

REEردر هیعال نیهز یور ت: )رابوط ییعیردکع درراو اربد درک رپ ) م آد الب میم  

 هربخ یهذ نان ك یرب> ددرکر )ادم هدور)هیناب كنت "هدن د) نمرولوط یی : رار دنکنرب)

 نسمنق قدسرفب شون (تب ل وصح )یلوعفم كنت "هدید)یربخ 6 رب )ادام تمعا)قاعتء

 ی نا ار یزوک جانب یزوکراطیم كنيزوبرب اما رد ةءوط دا مرالوط یی رواوارپ هاکعارب

 ( مزو وط )

: 



) 4٦۹ ( 

 نا | ره * تشک یض#:مشرعرو د نوج ردپ*یو#ردعانک ندصر> هداز ل عاح نمروبوط

 ردکعد شرع نامز همال رع رود) لیا تادا نوچ)لادتبم ردپ*تشذکبو درک تعصن كي
 تشک سد )رد شر عرو د یضع م تشک ن وج مرد یربدقت ردا و هرخ او ءدع عارصءو)

 یمسا كتثک و ردکعدیدنک و د ند_نبابلافئار داعان سا ضةو) بئ اغ درفم لیلعت لعق
 درم یصاملءهدرک )ر دک داکبا رم هلکاربخ تشک و )هليا فیض م)رلب دابا ع زانت هدرگرودو)

 یضاملعف تشذکی)یوعفمدقم تحصد ك ناو)ردربع عج ار هردپ هداتح ییعاف بالغ
 *هلجو ردلیلءآباوج هک ه هیلعف هلج ردغوطعم هیلعف هلجو ردرد مع یلعاف هن بناغ درم
 اکب یدنکو د نعپ یدلوا یضةنم یرج نامز هکنوج مرد (تب لوصح)ردادنیم ربخ هلاعت
 مواعم رد کا ناک هرکصتدنو تعص) لوا یدلبتافو یء!یدنکو یدلبا ییعصدرب ون

 شاز دوخ*"مهرب یوزا تسنآ توهشک *ردقو قله هنلقام كن هشتاساوب هک هلوا

 ردا دم« ردتذل نالوالصاحندءاج هدو نوهش)ر دنعصت ناسفرح هک * ریت ن کم خزود

 جحا هک رع ندندب ھر رد طاع درفم صا لف ریهر )دیک ات فرح اب یربخ شااو)

 هاکدنکاو هکر دنک تبحاص+فرحاو هلص فرحا دوم ) رد رد .صو» ندا لاعتفا ررد

 ر نيز یور( هاش هست ردا لک اب یانعم یکیدلیا هدافاو یییدلوا نع ار ردکعد

 یسنات لو رو ( یوا لوعهم كنکمو هیع ال زود تار یدیآ شرود ود ا

 ندنآ ردشنآ توه ش هکردو یعصااکب لرد (تٽډب لوصح) ردکعد زواو نیکسک نر ت)

 یک زر ن هانا ر شل مهج هک دنک دوخا با زو ا مهج هکندنک هلا ھر

 لباق هغغأ هكصوصالا ٤و رالراپ هابل اك ةر سدر هساا ارز هم ردناز وابیست EH ه>زود

 هدا ی رتو )شالا هلع بب رغ یلبا ذخا هثسانعم لات لیسر هدنون یربت) هلوا هئسذ

 یدک: نک اوم رو5 ۵ بک بدا گدوخ کدبد 1 مرد شن آیکیدنک بو دیاتفص

 هلبوب عم دوخ ایرل-ثغوط دنا فرح ءاب هکر دوب ره ظرلند هللا ریت نادوا نهج هک رزوا
 یراد شن 1 نارد*# ابا صاخفرمصت نیید هلا ت هرزوا یشنآ خزود یکیدسنک هک لوا

 زوس تق ط) خرود شئارد ن شذآ نآرد*زو ما نزشنآ نرب ینآ ربصب*#زوس تقاط

 ف رحا ریصد) ردکعد نیس نوط تقاطو تزد هزوس ییعب) ردتفاا ها ودم لر دصء

 صال ەق نزر)ردنوهششساا دارندشدآ ناو)العتافرحر )تد>و فرح یی )تیحاص

 ربصا و یک ر ع لودهم بآ كنز )راش ال اوه ر لتر د ندندزردکءدرواندند زز )رد طا د رقم

 كخزود شا لوا(تد لوصح)ینامز فرط زو رماو) رد لوب هدشنآنر) یت رمد رغ

 ینبوصربص نعپ زواوص هلباربص هتو هش شن اوب ن وکو بیراب نیس نمرونک تقاط هنتر ارحو زوس
 س اتوه شدو ص ةءندەءەروا وص هلن ارم ص ها توهشلرت تودرا رص لصاح تا هنرزوا

 لاح# دن یھ” یناوات تو رد دن ی وکی یاناوت لاحرد هک ه* تمکح#*ر دکمر دوس

 هات ءاو) یلیصا لوا *ا و ( ردکعد ىلتردقو یلجوک ردههبسشم نفص اناوت) يمال یاناوت

 فرط لاحردو) ردآومةم مدقم دیک ف وک) ردەهل وب هد: زاب ف وکی ( ردرد صم فرح

 ردکعد ه دنتقو یاارستردقو گالرسحوک ر د م فرحا یناولان ) هیءالیاوتات تفو)نامز

 م دقم یح)ر دکعءد زروک ندندنس)رد تاغ درفم عراشم لعدد )ردصءفرحا تح” )

 همان ا مرکو ناسا هد: یتردق کک ره (بیکرت لوصح)یامزفرط تقوردو) لو

 * ت سد رازا مد س زارت رمخادب*# تس#رکح تجز نعل رروک تدش هدنلاح الزمر دق

 لیطت تآدارتو )یک تب ردییکر ت فصو رمخادب * تددنرا ش.کحترصم ورک

 ( س ) ) 11۸(

 ىلع دیس نادر

 لء ديس ناد ر

 یی و یرورمس در

 یم در

 یرورسو ییعدرسنادر



)۷۰ ( 

 تص ءزور) لیل ەت فرح هک )ر دکب د ی د | م د مم ندندیرا زار دیکر ت فصو رازا مد رع)
 ك لاطدیو لر دب ندر ازا مد رص( ت لوص#ع)ردەجار هرازا مدح رعص سک ءال

 ۷/۳ لاحر هنشاعد ردلکد ر راب هسک اکا هدننوک البو تب صم ارز زالوا ه-ء کا

 ناشورف اند ند مدعود نام یدوجو 7 اجرد نام سکس #رلوا را 51

 تاج)فرط فرحرد) ردنایحو ید دارم ندناح* دن رخ هحات دئشو رف فسو دنرح

 لخاد سةل هکماداع سب)هئسانم سفت مدو )تساهم ظفح ردردصءتباچ)هیمال مدکب
 ردءزال تام بودک تارح یدلوا عسطعنم هکس فن) ردع اهر ترا تباخ ردحراخو

 مدعود نايم ) تدحو فرحا یدوجو) ردول یسانعم كکءد هدنظع> كل هنر تایح سد )

 تدا مدع کا رخال مدعییرو رار د عدق ۳ ا اع یار رد هیمال

 ردفورعم رخ)هنسانءهم قعاص ندندیشورف)ردینیک را فصو سورف اند)هلباعم فرحا )زرد

 اره ظناشورف)ردبءج تادانووفلاو ر دج کت ا)رمخ تا دالادو نوئو)هسانعع راج

 لف دنشورش) هدنر دقن ناشورف ند )رد دبد هند هدنعیقحاما)رد-شلوا بکر لابد

 كنارو لرم کو یھت كاح دن رخ)ردکید اا )لو عقم م لوم فسو) بلاع عج لتعم

 تاناویح تایح (بیکرت لوصح ) ندندىرخ زا عج عراضم لعق هل کد

 د هدوحوندمدعایشا نالوا دوجومیء! رد دوجور هدننس مدع یکناا تد و رد د:ظفح

 لقعبال كوبرپ یک رش و راج ی رد راج را فال هابلد نيد رد عوجر ههدع ا ميج هليو

 جاقر سول راناتص هیاند نيد یە ررواآ هك ندا لاھ كنا اک رار اص ۽ یول رد راقجا

 فرح هزمه * ناطیساا اوذب الأ مدآ ین یا مک لا دهعا ۱ * ردسیکر اص هیهخ از ہک

 قاعتم هدجلءف مكلا ) هتسانعم تیصو هدو و واطم رح لوف دهعا ار ماهفتسا

 لدح لعف هددرفم لیوان اودیعت ال نایدشود نول هلتفاضا یدیانین ندنلصا )اد فرحاب)
 (تبآلوصع )یل ودة كلود تال نا طیشل ار دیصذ تعالع طو ەس كور دي اومشتوصتم ال

 نعد یک داما هدابع عل ید كلا تد اع هب اطرش ا تیصو هرس یرالغوا مدآ یا

 ردب راکنا ماهفتای :N :ابصارا:عح ورال اد یو یی هءعیج دیای هد ندرغو هتدابعهیادخ

 لوا e هدابع ه ید :کاررز یدلبا صیص هزاط بش یدابع ردکعد مدلنا »۰

 * سوپ هکابو دی رپ هکزا هک ن یې * یتسکنب تسود نایب د لوقب *! تدب * ردنوعلم
 یلوع#» مدقم و ردهلب وب هد: سود نايا ) هیهال ج ی لوف) ت.حاصء سا

E SOS 2(7ےک ر دعا ہک یھکا :او نام فرح  

 ردكعد لدلك هتساتعم لوءهفملل نم بطاخحم درفم عراض» لعف هل كناب) ىدير ) ةنسان#»

 لعفهلوکس كنابو ید لوآوو كم ءاب) یتسوی (هنسانعم مکر دم“ هن ہک ) هلص فرح اب)
 كتسود هللوف صد (تس لوصحم)ر دکعد كداوا لصاو عب )ل دشالوا بطاخحم د رفیطام

 ندسیک هجن هکر وک ی جدر لدشاواهیک وكدلسک ن دیک هکر وک ك دزوب نع ادص یناعب و دهع

 كدص یتنایبو دهعكنادخ هلرساوغا كلاطبش یلی-اح كو داوا لصاو هب هسوک هدکنو لدلرا

 EL a یر ناصاخا ناطرش* تم ی و لو لو عطام ندوکی دبهکروک

 عج نادا نولو فاا)یرا: :سود ادخ ناصاحم)تبحاصءفرحار 3 ادب ناطرش# ناسلفماب 1

 هتوهو اوهرد هنرعبراع اد یراهجوتاریز نهد دال ال ضا یرلص اینم ) هاش ةي ج دبآ ید رب )

 ناصلخاو) ردادّتبع رخ دا یگر) هلوارداق هکمر و ۵ سوسو هرلنا ناط.ش هک رداکد

 ندرلنا لبضاح نما هیح هلرارلس ۰ هاشدا نەز ردهل و هدناسافها ناطاس) قلعت اکا

 ( قح



 یو تا س

( ۲۷۱ ) 

 نسا تعم ثالوا هرو او بولا ست هک ردلکد كلام هب هنسلر ارز نەدا صل قح

 *رففو یدال طوس قفاوم هدوصتم اعم نيد زالوا تبحاصعو قفاوم ہرا صاع ناطےش

 شحواوشذل ندکلوا هدیک ددزالوا تب اصءو قاوم هرل اوم هدنا طاس نس انڪم روس

 جروب ماو*تسزاب هقافز شنهد دوخرو * تسزاغیب هک نآ هدم شماو * یونتم* شموس
 كومهدم)ردعحار هی هک هلی رط رک ذلالبق راعا وک نیشو) رربد ضرَو) هک رع هکردکعد

 دمو هلیقرط ماع باطخ ردبطاع درفع یهذ لعف هلا هلصا ءاهو یرسک كالادو یه

 دوخرو ) هنسائعم هسوکر دعسا هدنولهک) ردکعد ةن لوا هک ناز ندندیهد) ردکعد

 قسحازابیو )ردکءد رتف هقاف )ردهجار هپ هک هنری شنهد) رد ند دوخرکاو)

 رکاو ردنولص كرات ی ردزاءیب هک هه سوک لوا هعر و 2م دوا ( تب لو صع ) هام

 هک ه بت عرب هد هزار هدنشاع؛نولوا رمهذهداز هح رک | نءوهد هسلاقحا ندرةف یرغآاضرف

 * دراذکی غنادخ ضرفوک*ه-سلاق قحآ ندنفلجآیرفاو قحاوف هش رغا هسایلوب هنسنرب

 نالوا زات یب یربعضواو)ل_لعت فرح ک )یدباوا هک هدنلصاوک * درا دن مغ رینوت ضرقژا
 هاکا ندالسما رلتازاب ها لاذ رایاادا هلباز درازکی غ ) هیمال ادخ ضرف) ردهجار هک |

 فر> ون ) ردراو طخ سنج تعنص هدننب ضرقو) ضرف) هیمالوت ضرق) شعد رالکد
 ضورفم هرزوا مد رانا ادا یصرف كلادخ زاغ ی ارز(تد لوصح)ردکع دید ردغطع |

 سسس رس _تهسحس سس سس سس

 یسادا چ هک رداورپی هد هل دا قحدو ی زانوط مغ هدند ؟طرق كس دنا دا ییالوا

 3 ۳ ; لوص) ج ؟ رد)ردکعد " رم دوز "دیابت رد دیار دوز هحرد *نمکح# لک هئنرطاخ

 هک ما هدنش قرمشم لاخ* دهطق*.ملکا نامز قوح را رولوا لصاح" را " هک هثسا ره

 فرظ فرحا)یلوعقم مدعم ند و ) دمال قرش لا * نيج EN ما لهم#* نا

 هک منعسیا) تد لوصح) یسبناتلوعملدتکو) هب هناس ی یتیچ هس اک )نامزفرظلاسلهج)

 هدنول هکر لند ددر صعل رارد:ایروغ:قهدلقر عد رار ردا یقیبح هس اک هداس قر ةقرشمالاخ

 دا 4 هوا هل وب رددن رک وب دادغاردو یکی نادرو ا 12ت رشت دار ندکاخ

 ۳۹ داب قر درک ردعوعسع هدقرشمرابد هک رولوا هلون لوصو رواوا یناکءفرظ تا

 یع) د بض# یت یمه س را مرجال* دادعرد دک یزورپ لص # هحولکلو ررااب یقبح

 هساک دص لدنک) تدحو فرحابو) نامز فرظزورو) فرظ فرحاب یزور) هساک دص
 ةلاحالو ی مرجال) یناکم فرط داد- 2 ردو)یتامز فرظ یزورو) یکم لوعفم ۱

 یا نی سزوب روک ینتعت مرجال هد دادب هدنوک و راراباب ه-اکزوب(تس لوصح) ردکعد

 ژاردو رود نیلباعاجرا هب ییحه-اک ردع> ار ه هسدادغل هاك دص مت ی ردقوح

 ريخ درادن هګ ییداو*دبلط یزور ودیآ نور هوا وا ی E شود هراکفا
 هدروع هدیون ۳1 هد كناب)هض_ )ردکعد رفوف رغفصل فرح فاک ك غره مع رعو لعءزا

 ییدا) رد یل ومت مد كدلط) رددنس انعم قزر یزور )ردکعد راقیحدا نورب) ردکید

 یصا لار ر درب یی ) زاوط ربخ درادن ) ین الغوا یتا )یس رو مدآ ه2

 نامه راقح ندهدروع ر نوش و ( تب لوصح) ردا لاعتسا هد وڏدح كنا مج اما) رد رع ۱

 نددنسانهدازیعدآ اماراشب هک رت وید هناد بوزکی ک یتبدقح ندهدروع غ تن

 ۱ رول اقجا هدر زعرو رکاو یا رولا ۵ -سر) درو ۰ 4 هر ها ردربم+؛ ند رو لع هدفدعوط

 مانا * " ر ھزا تشذگب تایضفو نيک. ن تو * در یر ET 0 هاکات ۲ هکنا *

 تدحوقرحاب یمک )ردکع د جردنالب دهد هدول هاک )ناب فرح هک ) "نکش م)ردنراشا

 یرورمهدر

 یرورهدد

 ایج حارشدر

 یک در



) ۷ ( 

 درفهیضام ل ەف تشک )شهروج یسک ندننرورمنزون رکيل یدردبا اضتفا یّرمح یتعم هدو

 فرحاو) تبحاص«فرحاب) هب هم ییدآ ردنراشانو) هنحانعم راص ردکعد یدلوا بنا

 یدلبا رواج نب یدک بلاغ دف یو لءف تشذکب) رد هتسانعم تردق نیکع)فرظ
 ندنعون ندررغوارو ندهرکرب هک كغرلوا(تب لوصح)ردترا ,عندایشاعیج ٌمجهمه)
 احیدلوا مرکمو "رزعم یک ناس ایت یدلوالصاو ه هب مر ح*یداوا ل ءاک د> او درف

 عیج هدالیضفو نیکغاو هلالیضفو نیک هداز یدآ اما یدلوا لصاو هتمارکو تزع ماقع

 2 رک دقاو)فیرمذت لصاحیدنکآ یرط ا ندایشا عیج هدتما رکو ترع ینع!یدک ندناقواحم

 ردمرکاو نعاندئالواییصاح مت روا وا ل صاح 1 هک هتسفره ینعب یدل وا فرم با( مدایت

 فاا هیکیا#ز ر رع تسلا رادبا تسمپ راوش د لعا* تسان شرق كا 1 فا همه هکر ۳2

 اجەھ) ریدهرورافوجاج "ر برع هک ردکعد و هل رمسک ڭم جف اکو هلاب نوکسو هلدود#

 هل صفر> ااتسدب) ردکعدلکشمراوشد) هنسانع«نوهکن ار دلرلعت تادا نا را)ردکعدهدربره

 هدر ره هجرصوک ر رو ردبا روت قاب قاس یکباتا ول تبلوصحم) ردلیلعتتادادش نارا)
 یتوقوردق نوهگنالکد بحر د باعدا مالک یییدروب روئاوب هدر رهرونلوب هدرب ره نعبردراو

 ردح وک ی ب صد ین حد روک ۰ هل لکشملءلاما لک د 5 نوه! دلوا دوجواارثک ی ءا ردقوب

 (بیکرت لر سا دا هود ری لتسمو دیار ریص) اهراک # تمکح *ردرتعم و زرع نوھکنا

 ,یگ وا ندد لعتس ٥و رولوالعاحوبا a ھ ی د رواوالصاح لب اربص اصم

 یوم * رالوا لصاح تواک ورلبا ییاو رولعب یا رو رو اورجروس هلکم وبا ةا

 منچو)تبحاصم فرحا# ناباتشرا شکم هه "ادرحهک# نابا رد مدید ش سا !و> شع

 ريطءدو ردد ره راتفر 3 یر دش ۶ ردلو هلق هتسهآ د ص )نا فرح هک )هيمالشدوخ

 تو ]وا حطق ندء ارضا نوعا نذو ترور 4: اطا یددا ارات ور .هتسهآد رھ هدالصا رد درد

 ! رده ۰ تر تفص ناباتش)رو: دوا دالص و بوت وا لفن هلاد یس هب واوا طواس هللص و هنر هه

 لوص) دن اچ «a نک هوبا ندندیات )
 بایت هک مدروک هلهزوک یدنک (تد

 ۱ درمراتفر تھا ۵ د

 ندنا هرم ییعد یدال: اق س ندن دیک هللا هن دیک هتسهآ هد همورول ید یدک ندناباتشد رح

 كس لوس * دزآربم هتسهآ نت مه نایزنش#*دنامورف كزا یایدان دع*یدلوا لصاو یراب 1

 قفا ضا هاب داب) هلق هب رط كار شا "ردا ها ل تس هلا ارغابو هلودو یراص هر را مهد كيء و

 مسا هلبرءفاکو یعق كنا كن) هنسانع یل عا لبر دیدیکر ر فصو هدنلصا تالرک وی ادای)رد هما اب

 نابت )ردکید یدااق زحاع دنامورف)ر دکعد هلب هدنوب هن سا تعم كم ب ن دندک ردردصم

 داریم تها هتسهآ یدک یکلوا نانه ۵ ) هسا ع٥ ج ردلعاو تاداناب)ردکعد یدود

 ًامایدل او ۰ نحاع ندعتروب بولا داد عم هدااباب مک ید (تببلوصح ) ی دا اق نمی یدرروس

 هلو 2۰ روک یدنک " هدانا ی ا SIR مج یدردیک بوروسیحهود تسمه ادا یهود

 * ی دو نادان یتمسنادب تمص+نا رکاو تست یشوماخزا هار نادان#هب ۱-طرم# مدروک

 ردنوگا تراکحیراا یدوو یا لب YR فرحا ىا هلصفرحار)ار نادات

 نادا یدل ییلصموب رکاوژ اواكب ندتلوا ےہ بل هل هاج ید دن ۹ لوصح)

 ع سن ةسوا و ردیشان ندکلی ی را دم ید ب قلوا شوماخ نودا توکس ین ےھل د یدزاوا

 (تبلوصح )*یزاد هکنن هدرد نازرک *ه نالضفو لاک یزرادن نوح# دوطو# ردتف رج و

 نیس ھيل | ظهح هد رفاکلید هک ردکیلوا ردقوب ال طف و لاک هکن دوج رروب هلیقب رط ماع باطخ

Ki jeاوتر هه صف * واک س ارزی ر وخ # دنک رصد نایزار یچدا# نیس ۵. ایا ملکب 7  

 ( ردکید )



) ۷۳ ( 

 یه" لكيجحزو>) هیناس رغ«ییزوج)رونوقو اهدناکشیعهر ءاه ات نوا نرو ترورض ردکعد
 ردا یاو ۔ر لدیاسا!(تد لو صح )رد هلص یر ارور دا داره ندزغمو رد هنسانءهزو

 یناسناییصاح رد ایاو۔ر تەخ یە قارا کسیز و> نالوا لاح ندا نەدى ر وة زما

 یحا رولب ند تەخ نالا هلا یزوج ارز ردیا راستعا یو یاوسر تەخ یزوجو ید

 ی 3 ق ابا دنازرلذدیا ریدقت هب هدف تادا هزوج 7 ران | هناب بو را تعاسب یتشیدلوا
 مو

 لوعد تاداار ار رخ * مد رع هدر ۳۳ فقرر ور # E یهابا ار رخ # ۵_هطد *

 یدیاوار هد-اصاور )ردماءت یسائو) رخ یلوا لوهفم لدادیم تدحو فرحا یهلبا)
 كاهدرک )ردد. کت تادارب یکی ) یداوا لاصباو فذح نوح نزو ترورض
 راد و هب هدرک ماد) ی وا او لو« ءور و ( یسنات یرصو) یگرص لوا لوعدم رع

 ماد ی ردبا دص هکسرودک هقط) ین ی یدردیا معلعت ماکت هرخر_ ها (تببلو-صحم)

 “a 3 كلا N ا فرمص ىي ر 3 19 لعد ,نعد هرزوا كلا نامزرهو

 كمال ال موا حال موا مواز زا سزا دوس نرد ۴ی بوک هح نادانیا س یب)>* یدیا فورمهم

 ما مالو )همان ءءقارازا ندن_ٍ وا و ی ید ا مال ردردصء هل ےف

 عي نیسروشااح ەل نا دانیایدید ههابالوا کحر (تس لوصح)ردکءدیهارازا رداعاف
 :هاص ندضرعم ندىا ضاّمعا ییعاح)ق روو ندنمول ثعال هدادوسو نی رکح تجزم

 زو.اب یش ۹ * اتھکو تزا عاهب دزومام * ها زارمحا ندتمالم كرل درا تم الم چک

 ینه زغرکوا ران ندنسناویحهک رد ههلبا)ر دیک لوق ه تبو (تب لوصح )*م اهبرا
 كفرک وا زوس ندنسلوا ییصاح)نرک وا یتلوا موا ندناوی> ندیده * زغرکو ام ۳9

 #ناوجرد دنکن لم ان هک ره*یونشم# نرکوا یکلیا توکس ندنانسی ! قو ا

 ى 0 او هيا لمأنورکف هداوح هک دیک * (تب لوص)* باوعان شڪ دیار ریش
 نما * رووا مداو [طخ ینا رولک تاوصا یزو رکا هرو باوج ھر نیس رکو

 لوعع«مدق. كيارا نح ) دیدرت فرح ا* شوج ما ھب وچم* نیشتباب* شوهب مد موج یارا
 تشزیعد كه نااار رد طاع د رەد صا لعف یار آ )یك رم رمغ شو هدو )رد ی ك رص

 هلوس هلالق داع هز هجشوخر هل ارکفو لءعیزو- كع بوس ان(تد لوصحم) هثساتعم كاا

 دک ث عدو زارا آد داب هکر ه# هباطد# هتد ها توک نعي زوتوا مسپا یک تاناویحاو
 رد لیّصه تا 0 درب اب اناه) تی اص »فرح ان ت بن ادات کنند تساناد هک تر

 و تھر كك رادع ظا دشنادی ) ناس . فرح هک )ردکعد راول دشنا دی ) لیاءت فرحات

 قا هسیکرب ۹ ندیننک هک هکر (تیک لو شع)ر دکور :وسلبابو راه هد
 ا او رداهاح E او و وک رد)اع هکر وسدد ج هد رداناد هک راهبات لنا

 * نکم ضانعا یناد هب هجرک * ن تست ووا | هب دیآرد نوچ تیب * یدزا ت ع اکر لاع

 بود فرظفرح تبحاصء فرحو ردقلعت» هدیآ رداب نحسب ) ردیاطخ رع یناثیا یی وت

 (تس لوصح)شعا لکدوبا هد 2 زوسنسد هاک ك رند و هدز وس هکنوج سانعم

 8 .د وبا ندا یزوس لوا هجرکا یاب هکابو» زو عب هلک هقطن و کت هک ونا ند کو
 ندککیدل و هک هیلبا ه>وت هلهجو رب یزوس لوا هک ردزناج ازز )هللا ض ّمعا كسرواب
 گ هک کھ هک ; لوصح)* دین یکی دن نادیا هک ره# هة طا# هل وا هجواو هنا

 * ورو تن ا.خ و دز زومآ تشو * و دان هتشرا 5 دج تد رک + قۇش ¥ نمروک ودود ج ا

 یدو دز ومآ )شما ۳ ؛ نیبد ردت دحوفرح "رمه) طسوت فرح هرمهر)تدحو فرحا( هت شرف
CE) OE 



 ی

(4V ) 

 - (تبلوصحم)رد هنس :«هرکمو هل > هللرمسک كنارویر)ردکعد رونرکو ا باغ درفءع راض لمد
EBSحوتش>و ندوب د لوا هسرروتوا هلبا و د هتشرفرپ یعرر)ردکءد هسر رو وا را : E 

 وک نادنزا# ان # رغرکو ا رخ چ ردرشصح یکدرک وا ا ییصاح) رول رکو ا ورو

 ۱ كروک ندندزود )رد بو فصو زود نیسوب * 9 نیتس-وب لرک دكت ¥ ى زوما

 لو د داب ماقم عارمصم)ر دکع د لک ر وک یلبعاح)ردصم فرح ابو)یجکید

lb 0ب۲ کال کروک ند درو ارز نیسرگ رکو ا كالبا ندرمار رروب هل قن رط ماع ب  

 ا کد دو ع «رزوا كلی رب یتعبط ارز ایا ال روک در یب)

Eیناهد برعار نامدرم# دن لک ا ا ن دلار یک یکیملگ تزود نینسوپ  

 برع)صیصخ تداار ار نامدم*داتعایب ار دوخ و نک Ey ره هک نکماراکعآ

 كنار ییب)دیک فرح رم) با فرح هک )رد ها:ءمر راکش و )راکش آو )ار ی ا یناه
 نی-ردبا یاوسریرانا ارز هالا هراکشآیت رک لفت رشا بد ؟رلوص)ردیا دب ای تام

 * هال * ردبا ترفل سک ره ند: س بوب اتا همس درپ و کس یتهیزسدا آی

 لادر ه-ص فرح اب نادی#* دنا شه محو BESS اد E و لع ہک 2

 E EAE ردکءد ر را رذء ع راصملعف دنام) هدنرب ده ناب ر دادم ند هرمه

 لعف دنار) هسانعم رفت ردکع د رفص هلم فاک واک ) ناب ا .طح ید

 تەح دارم ردکعد یدروس زوکوا یلو-۶۰ م NT یدروس غ در١٤ یطام

 رديآو عقم مدقم مک ردکعد یدمحایص با د ربیع ق لوف اا ( و

 لوا یدایا لع هعو یدابا لع ك یا یدوقو 3 رک م ؟ ره (ب ا لوص)

 لدی نزا * تربع#یدکآ نیک تعا یدجاص هنادو یدروس تفج هک رزک ۱تا
 دار ندلدی و ) رد هوس دارم ندن* درا ار تعاصب رغم یتسوو داد تع ط

 ادخ تم هدنا هک ر دما لرش دارم رار د تواق ناجا ههالالها ارز رد وا باو بحاص

 ندتسوب هینابب نفءیب تسوب ) را تعاط ند نالوا هلو یدعا هلوا ترخ | لیمو

 یک یا مداو قو قدنف ردحا دارم ندرفمو)رر درس د رع هکردقّو دارم هدیو

 ندنرخآ لیمو ندةح تیم یف عد ندباق یی صد تک لوص ) هناهرس تعاض)

 دقیق مس ارد هل ار يکیدا» ا هکلب درب ا تدا ڪو ا هلو دص یعبراک ادخ تعاط

 هل یب رشق باقیب ن ن لصاح زالوا قبال هارو عج ن٥ ردک د قد ال هیهاعرسو تعاض»

 ۳ E ENT اعمرد تس> هد به هر # هشت رار هی هه در Ê رک

 تسح هدلدجوٹڪګ هک ھسیک ره هکر داکد هل و( بکر” لوص#)ردفورم ص٥ دیک رب عوج

a,۲ هک ارز ردتسردهد هلءاعم هلاادخ و هدحالصو اون ن ینا هد هل ۳  

 تساسحردردهمأتو نیس عا ربخ تادا هد« وب هک هلوا مول هم) ردقوب ج یساو نو حالص

 ردام نک اب نوچ * دشاب ر داح ریز هک شوخ تماقسب* تی #رد هدنرر د تساسردابو
TE۱ ۳ رداحرزا رم ظااز قرحهک ) هساج شوخ ت: اق)ردکءدقوح > سب# دشاب  

 ررد ال رت ر و او ءراد هک ر ددا مهراج یکیدنروب رلتروع هلي كالاد ند ر رداح

 ترور طر دفوذع بناغرم«ضرب ندنوح هک هلوا مول هر د هیمالرد امردام)ردکع- نيس هج آ نک ز 0

 ,دنتلا راج ءهدروا واهداتلارد اح هک تماقلزوک ق وج (تد لوصح)هدنرردق" شوج نر انز

 یسانا كنانیسهروک و نیس هجآ ند نسو |یراح لوا هک: وج امارو ن روک نوزوهو ف.طانم اق قوح

 3 ۳ شار اا رو ر و لژوک ار وص یءار و ها یساناثدم ۱ كّم> اصراحلواا ۹ رول وا
 ڪڪ س ل س سس تست تست اکسس س س

 ( رواوا )

8 DSi ima 



( ۷۰ ) 

 E یدوب ردق OGIO * ردکنطاب مکح قو را تعا هرهاظ یلعاحرولوا

 اعیج زاەجک رکا ( تبیکر لوصحم) رد هلکح فرح اب هدیدوب کیا*یدوب ردق قردق بش 1
 هنب رب ردة ی هد هغه هل ضب یدرولوارا تعا یو ردقیب یه ر دق یدیلوا یس جیک ردق
 اک كتسو لول تیک نیو اغ د لعءا همه كس *تد*ردءقاو ردق ج

 (تد لوتصح) هلی هدرب یکیا ردهاک> فرح اب هدیدو) هیمال ناش اب له # یدوب
 تتسکیا یە یدرواوا ناسک: یک كشاطو لعل سدیدیاوا ناذخدب لعل شا طرب رهرکا

 * تمکح# ندنالوا دوحو)ا کی ءاهدابز زیرا تعاكالوا دوج واال 5ی د ءا رر

 قرحاب تروصد* ت-عوب» درا درا اراک تیتر رد ات رد ترس ۳ تز هد

 ردکعد قثقایو قشاراب رد هه ثم تاب وود اتعق ام حرم هام از تمس)فرط

 نتو دا هدنوب نوردنا) ردءحار هک یر و اار دن ۱

 ردهدنا مز ترس ردوبا هدنروص هکمیکره هکر داکد هل وب (بیکرت ۲ لوصح)ر د)احرهاظ دا

 هنسح قالخاو | بز ترج س هد ۱ هک ردکدهل وا ردازوک و وا هداعسو هدنروص هک سکه ما ۱
 شصم ء قد ردلک دكت تول دکل ش ندا ارز رد هعفالخ یسضءبو هل وب یسنضعا ء ءکلب هلوا

 * هعطق * لکد هن رعال كرك كليا رظذ هنطاب كسکره لاح ردلکد كل رهاظ ردك: طا

 هدو تخاثسش * مولع ءاکیا تسدیسر شا انک د لناسرد ز زور ك تخانش ناوت |

 ARIN د رح قالخا رد هم ال د رم لذ AEE ناش

 همولع ) ردکعد هبت رم هل وکس کلا ءاک:اہ) ردەجار ہد یم ریو شاک )اھا فرح ات) نای
 ل دهی ر هک ردنکم تاب هدنوکر ندنراوطاء قالخا كهدآ(تب ل وصح )رد هیمال تفاضا

E 1هدد 4 واع اما ۳ هم و هج دک وا واو قالخا یعب یم ولع ةر  

 اها دد د ا * و- نم هرع_ سابه نکا ! شنط از لو#رواوا شا رو

 دال سفن ثخ )لل ەت فرح هک )رد ەجار هد سل ئر چ معا )كار دتا ت تادا یلو# مولعم

 * فب و * نوا مواعم هل الب سف تن ,خ ارز هلوا رورفءهو نیما ندننطاباما(تی لوص#)

 هسرلبا دانعو ن هلرر کا هک ره (بیکر  لوصحم) *دزر دوخ نوخ درتس ناکرزاب هکر |
 نوح # هعط هط * زاما فرح هلر اک ارز ردا لاله ییدنک یدنک ی یعد رکود ناق یدک

 نیس-رروک بط. درفم عراضم لدفینب یم# جول دنیود كيدنتفک تسار* ید یم كرز ر

 لعف دشي ) هنسانعم كچرک هدنوب تسار) ییا كرز و)یلوا لوعة نتثیوخ) ردکید ۱

 3 ط كمال حول) نا یوا لول ) ندادن 7 ردکع د رروک بلاغ درا هم عزا

 یکی تک ید هل. رط ماع باطخ (تچ لوح اس لورا ونک کک هل رععجو |

 ن دکر کلو رورغنس یە رروک یکبا یر یشاش هکر درا دابو راد د كچرک نیسرروکو لوا |
 هتکش ز A هر کیک دروک یکبایرب ی أ

 ت) ردنامز فرظ ردکعد "رز هلی كناز دوز * حوقاب ینکرسب یزاب هکوت* یاس

 ی لوعهم كنم 7 )ردکید نولوا یزا یسنات یاد و)ییوا لوعهم هتکش ۱

 ناز ریت (تبب لو صح )دات یسیراف هلرکرت ردکر ش۰ ظفا جوق)یراشرمع رغ چ وقاب)
 نیسروشفوط هلج وف هلک هلک یه, نیس ران وا نوب وا هلحو هلکشا هک نس نیسرروک هت کش یکنلا ]

 تشعو رعشاب هعب»#دن# ردتف رووا رع هدنوب نوعتیاعر هاو رد هلم 2 ی جود هدیکرت

 فردا شاز دلو 13 هږلر دة هرب رل یک ك اوب هک هل وا موا a»  تدننناذقم د رخ راک رمشع

 قوا ط هڪب هلن اس را ( E < لوصحم ) هلص توت دلا شىعا ) هلص و رحا و ت.>اصما |
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 هر هک ده ىن حب دن رانا ارز ر دلک د یشیا هاتعقهروا هر یو ممول و قە روا هڪل هناا سراا و

 هل لغبر د هکب رس شب # ت سما ن کم یروآر و رو كنج* تس# رار دیا "راّرمحا ندنرمطمو "رالاص

 ردکءد كارواروژ رد ص م فرحاو ( يج روک روز ند "د.روآ رد, 2 فصو روآروژ# تا

 كلا لءد) رد ۰ :سا لوم بااغو یوق هکب رس) هی ھال هب رس شس) تءحاصم فرحا تساب)

 درهم يمها لع هلا هیل-صا ءاهو یرسک كوه ) ردکعد قوق هل را هه كن همح* نیغو

 تو اش ا ay در 2 تم ندندیهن)زدطا ج

 ا ا او كا هلکنا دودا هک عرار کلاهدک وا لیدی ےن اکو
 * سل وح كلالهرد یاب ری کک یروالد یوقا هک قی ص *# رذڪ * همز س وک

 روالد ( تیحاصع فرحاو ( نوص طبار فرحاو ناب فرح هک )ندحو فرحا ق: هڪ

 رد هل و هد شی كاله ( ald قد راب )رد هنس انعم ردا ھل ندندی روا رد. دیک فصو

 قارداهباک اتو هتسوک Rib ك لا كلروالد رار , هل و هک فض ر( بکر لو ه۶)

 هراس # هوطد * رد راو ن یعم لب سد هل کاله یدنک هوط رد هروک اکا ن یدک و ا

 ا دوو یی )شو هک اوک هدرور هباس3۴لاتمس نازرا هاید ورک ##نآتقا ط هحارهدرورپ

 تیحاصعم قرحا) ناي :فرحک) ردە م ال نا تقفاط)صب و تادا ارو)شءوب هل ا

 ردم كتاب هلعافم لاتف) هلص قرحاب لاع )ر دج حج تادا نونوفلاو)ر دکعد رداهد زراء)

 ه كنهدرورپ al (E لوصح) اب قلوا یادم هددل 23 )هدهدور ناز رابما) رد بانا

 2م لهحو زا تس##هراو هه ةمو هک ها ارا رداه؛ 52 رهن لوا هژوا یقاطو ترد

 لهح) ردکعد هک فیعط یسوزاب ر دی نکا فصووژاب تد٤ لات > نی a1 د صاب هک 3

 ی رمع لوق هک: ) ردکءد روغارب باغ د رەھ عر ڪه لوف دم هم ) ت: .دحاصم فرم

 ردردیکر فصو لاکتح نینهآ)رد هتناس لاک: > نیله آد مم )ی رل رمص ربع د ماو لهحو)

 قەبر رودد 4 ا ها لوصحم)ردکع دل ەك یا )یلفدیق رود

 مکحو ردعانک ندیاوزاب یوق لاکنچ نینهآ روش وط هب کتا * ات د روغار هی هر هسهیک ن نالوا

 ادوس هدول رمس * دراد نددش ا دون و نص کره حین ردنراع لد« ءا هب

 یلّسا ا الا 2 یز کد د نصت a م و E نا

 7 e را ) رشت ا تنیپ تنو شوماخ 3-۳ درر هم ترک شسوگرد رد

 لوق i Oe ؟ تسدنزرمهر SL اب و) ب شاژرسرآ )یر دهن ےک شدزرمس ت رکا)

 ی رکا ۰ صر م نڪ صن هکنوح لو - ص) ردکعد لو" مساردب طا ا درة 92 سا

 نوو ندیددنناوتار نارنج نادم نج هنیا*لوامسبا هر دبا شاز ر رس و خحنوتاکس

 تاس) هاب یرازاب ن اکدم دی رام ۹ سد و دنرارب هد و دار راکش كنت یرازا ن اکس

 ا عج لیقتسم ۳ لو دنرابن)ردکعد را ردلاقدنرار) اغوغ هلغشم ) ردهل و هد راکش

 یدرات 0 9 ی تردورد قئسر اب جد یردصەر ) ردکعد رازالوا رداق ن 1 ؛دن دی اب

 رزالوا رداق هکمروک یرلب ]مه را نیس بک رب لوصحم) شات 2 وهس ندا دا تک

 اغوغوررروک یاباوا 9۹ یرلتا رازاب رله هل هم و هضراعهو رانه ەد:اگالر ۱ ر هلرلنا ی

 ىسك اهب نوج هلة ردح # راراساوا رداق هکاک ی الباو راردلا یار ردلاقوع .عو

 ) دیار (

Sî 



) ۰۷۷ ( 

 لا ر لوصح) نه دا هطراءمو بن ِ یی ) ها ثهیح د تر 2 ن ف! نیت ورد شاخ داد رپ

 هض را هرات هل هم دل نها تقج ها دنسو کر هلزهایو هدزیه هکن < E عا 3 رک

 دوس>ت رغ هت آ رهدک * تاب # راش اکلبا حدق هج درا ی صاح رشود هت هلا > ن٠ .دیا

 كن همه نيغ تیغ)ردکءد هناا ا ھ # EE ناز دوب شکنک هل ةمردک * تسد

 هج رددت یکیدتشلا ۳ زا ا0 هك دزا GE , هلرصف كابو طرشت

 زرد 3 هسا عوردو بذكر او ررد تدیغ هک رک زوسيکبدا دوس لوارکا هژوا مو”

 نایاوارداق ه هنس ذر دکید یللا هصق رادینگ و نزن سا دیاس تسد هلو دو > )

Eیمع یافاکو ) ردموعصمو رع لو" فو کر لیلا فرح هک ) رايتسم هد  

 نیش ) طف> اف ردم هللا هوا عقاو فاک هدرخا هرکص ندنکاس نون هک هلوا مواع)

 رح اع نە لتسد هنوک دو > (تد لوص) رد دیفم هلاقم هدا ههاما)ردعح ار هدوسح ره

 وتو و ! روآوا كن کی ل هم نابزهد هلا ەم ارز زامو 3 ن علی احردناتیغ هلا تر دوی ۱

 روح رکآ* تاکش * شایوس اطخ میبد ردعصف هاو لک فاک كنک)ز اوا ر داق هَعطڏ

 ید ) هیعال € ٹروج * یداهخ ماد دارص هکلب یافت مت 1 سا م 5

EMTهک فرح اب یدات ةت ) د ته ر>رد م ادرد ) تدحو ف  

 فرح ابو) بلاغ درفم یضا لاح ق sê ۳ یوآ ردلعافمسا ها هفلابم دارص )
 عصر ج هس شوعول یسالب قا ینا هس و یا گرو O لۇ چ

 یدنمراو هماد 2۳ NS رعو ارز یدعروق قازود ییرآ هک۔اب یدز شود هماد

 درک 5 قبطان ا EEE A نادیاعو دنروخرد رد نایکح * تربع#

 ی *؟یزور هرقفحرو دنا سه E OE ا د نا ردا ی

 فرحا )ززا ءوط ماع عل )ریس ےن رد اعو )لوا مضه ماعط مکان رار رم ی یتعب)مک ج کر کج

 دا م)رد کوص كناح قعر ) ردکعد ل س قعد ردتفاضا ناو عقم لرد صم قفردس )ادا

 س ردا بسا نا كع 2 دا دارم ندع« .ط)اه ا 5 رحات)ردک ٤د رار دح كعلوا

 رم د را هارد دانک قرع)اهتا فرح هد .) رد کعد راردلاق دنرمکر )یی ساطو یسو

 كح نآ وح هدد ا و د كایعو ا 0 و هلبرس ہک ا تا زن كمم هدعم)

 دناغ) رد ذره ال سفت یاح)ردب رک دید ندرم - ش بو دنا فرح نیر دلم

 كرم برج EE 1 3 لوصح) همه ال کا ؛یزور)ردکید .a او باغ ق رقم ل. هتسم ید لع

 ر دهازو را دیه وا قز طظ ماع ی هک وط مراد رادباعو ها وا مطه یرلک دج مکان زر كوب

 ی رظندن رلکوا رل اوجو eT یلصاح هك رادقم نابا ظطظوح هدنت دا یعل هک ھر ل س

 5 د هد ءم هکر اړ ردقاوا را ,دنلفاما ا 5 ۷ وا هد نا یعد هل مادط

 زا رم اما زر دعا 1۱۳ كد هدقمط رلذاو> ی ٤ ىس هعغ و قزر E E از هددرف-س و .ad ءلاقرب

 روکذ م هذن طرف ھ بت هلرا باغ ل ۳ دنرو> ا رر ههبالاق یجد ك#ا هدهر تب

 SEY یس * ب 9 درکن شودار مکش ر اا . را ٭* تد# هوا كد روی 9 ی نالوا

 لدرکن) ص و ادا ارو)ردزاګ کشدن)رد و قال مکش دن را یک تلدزیش ی

 تدحو یر ی يش ) یامز فر طظ بشودو ) لو م دم 9 a راو ) ىلعاف باو

 RE هز و )دیک او ارگ لوک ك ضو ىر علل هودعم)

 كسا د) ردکعد ندەدەە س سا ط ندعاقو وط هداز ییب) نده دوه ںو سا و هخاط کب ی

 هدف کش یا . 5 ES 37 رف صو
 | ول اد ات اه سا تست

  3-9)س 

 بل طم
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) ۲۷۸ ( 

 زدمک رب زاوا ونو ا هم ۳ یکیا نیم رک وطو موا هک یکی ۱ عن 0

 "تروشم * ظعو# ندنفاراط ی کوک ندلجا یتیداو كعب ید م اط ہیک رو ند ساعت كع

 ہرا د وسو ردد- اف ترو» هرلنز (بک رب لر صحت ۰ .؟ ناد ةمان نو و تعهارت از زات

 یراکس ٭ ناد دارت كارب جرت # تب#رد# عاب هے داددزا كن داس ارز دات مرکو تواس

 (تس ا ۰ اظ راکع-)ردهینا نادند رعت ك ا × ناد: سوکر ,د و

 هرللاط صاح هرات يي ردعمل: ا1. یب قاراکعم ا لا تودا مرت هاف لشد ا

 دیتا SE شد هک ار 3 ره) * د * ردکعد ردلطو اقح نا تو رهع

 هس نر دل وا مهار کا و تک كىك( ب کت لوصح )* تسدیوخ ن مس د

 رسر رامو تک دزد كس # تب# ررداوا یا هل هو رف نکند ارز ردنمشد هیدنک

 اب و) ردکعد یل لرمف قچلا ردینیکرت فصو یار هرخ* كل ردو یایفدو یار همح ٭ ك

 كارو و یھت كالاد كرد ( ردکءد فاليارکذ فیءضو قطارد رد_بصم فرح :

 ىج هلوا هد زوا ك شاطرب نالبو هوا تكلا ساط (تس لوصح) ردکعد نکا 4ِ ےو

 زدند د دات هل کف ابا ددر و ف ' ولد ی مدا امرواو یععاروا ن ا كردو ۳ ردکلیار 5

 لم ۳ نابدشب نتشکر د هک دنا هنفت و دنا هدید تص منا فال نا ده د رخزا ی ھور کو *

 دوش ETT فر ECS تشسه ناوتو TEA راو تسدقاب را اتخا aE Ey تسر )وا

 ورک )تدحو فرحا ور ۱ ب متت«نآ لئم لر 5 ال تو ی صد رک تسملعخ

 ا “أ هوم لر دصن دن تشک )رد دن او د كواب هلب را« كنارو ته فک

 ید ردکید نوسنم هدثب EY فرحاو)رارد د و هج رع هکر د هب سالو عایدش یدن)

 تسشک ر)ردءقاو ناک دن هد هس ضد ردگعد را سو. ردءج تادا نونو فااو ) سو .#

 دوش متر ليلو فرحات ) كلبا 7 یا كەر 9: ]اص رد هسانءم نشه تشهو نیک

 ا ی صم ) ناب . فرح هک )ندنباپ لاعتفا رداعاغمسا لغگ)ردکعد هلوالوتعم ر داوعف» سا

 E تم نا لع 10 )ناس ۔ فرحابو تف-ص طب ار فرح هک ) تدحو فر <

 ندالعع لولب راما(بکرت لوصح) نوع لاعتفا رداعاو م | عت )رد هیءالور دتفاضا

 هدنلتف نعد ردکماوالدأن ه.دکللا ل و یرسور هکر < دو ردرلشهروک تلصع الخ كوب

 رکا ارز نک کا دازا بودا رو نک لق رد زاب را دغا هک لبس لوا رک كم ابا هلع
 ا یک صد لوا هک هلوا ترد تر هک رداشحا هیارواوا لف سلم
 ا کک 2 ىو لاح هد زولوا عع کیت هل وا تو هلی ته جعل هوا | مم

 ىق رددنسانعم مک هدرار ی ك كنو ك درک ناو# هدنز زاار ھت کد رک ن تاجر ءو

 ندرک درک و) یک رص رف ناحیو) یحی رص لو2۵ مدعم لدرک هدنز)رواوا ! كعد ردناسآ

 رد يدم ییسانعم نامززاو) ىا الو ء٥ ەدنزو)ىلوا لو ەد: كد 4 ناو هک ور

 as زا نئاج كەدنز عب كلبا نمسناج یهدنز رد الوق یتف(تبب لوص#)
 لقع طرد زاب درا د ناکزا تفروج هک # زادناریت مص تسلقع طرش لک د نکع تالا

 ندندیزادنارد یکر ف صو زادنارمنو)هیعالو ادم رخو. زادنارمت ریصو)ربخ مدقم و ءال

 لیتتسء نن لعف دیان) زدفلعتم هتفر ناکزا) لیلءفرح هک) راذلبا وهس راد ندنتخادنا

 لوا ندزا" اقوا ید یریص كزا دارم رداع ط رس (تش لوصح) ردکعءد هد زا )بناغدرفم

 تدوع هغ یدعیچیت نود یدنک ندباب قوا هکنوح ارز كر کابا هظح ال م یرب كحهشود

 مقوت هد عسل ضل # درادن مقوت تررع هک دیا دّفارد لاهحاب هکی حب یعصاد. ادا
Aام سن  E۳6 ها هات مشق  

 ( ترع )



 SE هک تنل یک دیآ باغ یا یروآ ۳۳3 هک یه احو * ا او ر ع

 حصیری —

CE) 
 حد

 تزرع ندرلنا هکر دکرا 2 عج هلا ا کحر KA E یرهوج

 ردا مک یرهوج بت هاواب ار دو لب هک لعاجرپ و هیادیم

 دورورُف ) ىن فرح هل ف ھاز 9 یی ددع * شست دورورف رک بک هر # تا #

 شل )زرد یدنا یمس ونک و هک رد هن سانه ق غابه دلا ساما و هک هعاشا هدتفا

 تدحو فرحان و) زرد هلبلب بادتع ) ردع>ار هیادنع هلة رطرک ذلا لبق راعصا ریعکنیش

 ردیا لا عتسا هلداص تزف یسقف ) رد بیادنع تفص هلجو یربخ سفق مهو )ا
 لوا یسفق مهبارغ هک ك بلدنع هسرا یسفنرک | لک د بینم بچ هن( تدب لوصح) هود مو
 * تس * لکد بج هسرصب ین زاوا كىا د زاوا كيارغ ییصاح ) هلوا یشدستق ید

 لیس هفیص عج ساوا * درشت مهردودرازاٍ شیوخ لدا#دند ییافج شابوا زد:م زه رک

 یرداوامج هل هد رط ضعإ بلقرد شول ید روم هک رابدید رلصما و هنعانعم نادزاوا ر دل عتسیم

 لوم مدھم درازا و) هیهال ن !وخ لد ) هبجانفر> ان)ریکتت "فرحا و تدحو فر > ایافح)

 مهر د)ردکع د نیسهن ابو دل ةا هدنند باغ یها هلا لیعتس» ید لءف ر دکر شم ظلدرازاب

 او هیلواروضت ردکز خشم هن دوشن)ردهن انهم روض حب هدنو ناما زدکعد شرور هدتغا
 یدنک هلا هدرروکافح ندلفاساو لذا رادنمزه رکا(تد لوصع) ردکعد نوساوا

 * دنکشنرز ساک رکا رهوک د ك:*نو اواو هیلواروصحبو نوهئعئااو همتا نلکوک

 نولا رز) رد هل وب هدن رژ هساک )هاب رهوک دب كنس ۴# دون ےکر زو دارة كا

 دسریصردءقاو طرشلعف بلا دردم عراض» لعف دنکش J3 2 :فرح نون

 دوشنو))ادتبهرز )زا اوا هدابز ید )زرا لیقتسم ىل لەف دارفن) ومال كنس تی3 )ر دک ع د

 ره وکدب 8 (تسلو هع )رد عجار و که لا یو رد دوش رتخ کو)ادیمربخ

 اکو )زالوا ه داز یی” تاک نس لوا هسردیا تسکش هل دسربص یی هساک ندو: را لصا دن

 ناص قنة: و: ااف ندتعق هک راک ناص ەن رهو> هلرم 1 ہک ایڈ یرز كرو تم

 "هسهزرد هکر .دنمد رخ ۴ هفیط)# ندنن ره-ش هداز ردءقاو هدم > لم برض تاو )هلک

 ا یوو ا ا طورب زاوآ ۳ EOS ددنن تروص نڪ“ فالحا

 كواب هلوکس كيو یک كناز هرز )نایب فر» هک) ص مع و4 ارب دم درخ# ناتو و

 رر د هب ه-وک نالوا سا ییعطظیلغر دیعج كفل فالج ا)رد هبااب تفاضا هفالجارد هساتع»
 دنس اعم ی هل راهرمسک و هل ل هک كف اک و كنڈ تفکش یسنات تروص )یل والو ءم لد شن نع“ )

 فرح هک )دک د هت وط بط ع درفءیهن لعف رادم)شعا راز رلند ا صیصخت هه رسک ر د مسا

 هادا ,حاصهفرحا)ردزب و و هل ارنوکسو هلب هه كنابیکب ۱ طور )دی هال طر زاوا )ل ل ەد

 لواط هل را دعص كلاهو كالاد لهد )زاوا رهاظیزاوا هم" الواط یی ز اتو دریا لر )هال لهد

 راک )رد ةر یک نوا ل ,وق لز 7 E دیمالرب یو # رد هت-انعع

 هل رک كس ربس) رب د هی وذوق نیکرح هلون نوکسو یھ كمگفاک دنک )رد هیمال ه چ

 رد کد رواوا بولغم هدو بلاع درفع عراضم لعف دنامورف ) رد كانم قا مر

 هک دنسارا رات قب و تکا اب رازا انو فالجا هک ال اعر (بیکر ت لوص ۶ )
 هلا لواطیزاوازو دار ز هغر ط ب ۶ یھب )ادب زالوا چ وع نواوب تاغءلاو قلوریزوس

 یعیر)ر واوا بولغ هن دنس وقود قاسم رم« یسوقوق مبعورا دیشب | یزا و اهدننابلواط نهد )زا 2: ۱

 زالوایروهظ هداب وقوة ثخ كنوف و3 ف. طا ارز)راص) نیس ودود ربع یس وقود قاسە رص

 ایج حار در



 اهجحارشدر

 اچ حا هدر

 ایج حار در

 لعد سن در

 ی“ در

) ۱۸۰ ( 

 هنا نادانزاوا دنلب*تخاد:دیرش یارانادهک # تخارفا ندرت نادانزاوا دالب# یون *

 یدردااقویدقل هج وب بلاغ درفهیضام لءفتخارفاو)ردیا وعفء مدعم ك تخ ار فا ند رکا دھو
 ردیسکر ت فصو ز اوآ دالب) ردا دم ريخ هيلعف "هلج) ردترابع ندقمر ءاح ك هداز ردکعد

 ندرک)شعارلاکد لصاو هم چ تولار داع طو ند: :ةاضایزاوآ ك :لب)ردکعد لزاواكس کو

 طبار فرح هک )رل ڈا وس فاع ہد و صدم یان هرات دیا رمسغت هلا موو مادقا نساء« كتخارفا

 ردکعد غاز ساحر دص ۰ فرحا یمرشیی)تیحاصء فرحا ) لو ءءء تادا ارا راباد) تّفص

 الاد كتخا دن)ردکعد یدل ا هملغ یک وب تاک راسا هدواما)ر دکعد ید اد تا دن )

 یءلجوب نیو نادانر یزا واك کو (تد لوصع )ی رر غ ی رش ینو ) یک ر مص لو ءم
 هنرزوامدآ هل هج ارز)یدلیا رو هةمو بولفم هةر سا > ییانادرب هک هل وش ید ر غاح كي كب ها

 دناد یی * یزاغ لبط كناز دامورف * فرا ها هک دنادی * رلکا تفرعهرپ تم رغاح

 هينا قفاضا هیزاح رد هسانءهمزاوا هدنوب ك: رد رايب لبقتسم نذل عف
 ردقار٥ یسک: ءار دبل صا كن غن یی ج هکر دتماریمرکلوارد درد یلوصا ک ان کو ا مولم)

 هدوزب ن ۳ راویعرف کیا كنم ره ندردوب ردناعفصا خش در رد رد دنکوا رز یشک> وا

 یدارهورد کالسوب یړ و .انام یر ر او یرفیبا كفارع سد قنا رردبا ناب یتالوا مزال

 كح ارش سد )ظهحافرد راح یس. ر اوا تاکاس وب وهاام سد لر د هزا وا هيه نالوا جر ند عرف

 FOE ندلهج ضع هکر دادا لطاب یراکدد رد عا كعاعهرب ندماقم یکانوا راح

 هنر یرمغ ردت ار یقاص و قسوم ارز شابا اط شعد یقرسوم مع هنیرپ ماعدا ۴ یعاضعبو

 مال یراغ لبط كاا:)ردیک نالوا روک ذم "ةناس دنامورفر)ر دنوه ره یرا> كنعا)ردلکد

 لبطنکیل رد هرابناجو هیارغ لها ردکرنشء ظفا یراغ)رد هنسانعم لواط لبط)رد هینابو

 راه طا قاناولهب ىل: > نیید لواط را اجد او سد )نو ګا "رازنحاند"راب لبط)ر دهلواطی راغ

 رات ندنزاوآ لواطیرا>ع *راوآ نهد ی راد كنهآ هکر اب نادان راوآداب (تسلوصح) شابا

 قعا رواددیشد ارلر و "رو یانروصو یروب هدننا تالواطا رب زر دوش دام دنا كنا نەدر و لاق

EEردرکا رهوج٭ تما >*رولیدی- شبا هدنق رواوا ادیب ندن سهر ناسنا  

 تس۶درد تار ی دادءتعا ساس > "روته دسر کافر کا ر کوت بوت نات :ےمھ دن وابالخ

 E > شنآهک در TEE هحرکا (a ھا تدرو

 ی كناخبالخ* تسیو تیصاخنآ رک کسب "را هنرکش تگ تسر ار كاخاب رادار

 نالازونه) یک یکلوا ندر سو د قع رد هنسانعم تال نانییمه) رد هت سا: باک ر چ > هل رسک و

 ت ءلردو) دمو ها تارتی دادعتسا) هنر زونه ردءقاونامه هد هتشسا صد ردکعد

 لاعبسا )لوک E عياض واد تهور د تفاضا ناوم لرد صمد عتسم انتسرتو)یریخ

 یره) دیناس دوخ سن ) فرط فرح اب)یرمخیولع رهو ج )ادم شا 1)للعت فرح هک )دیناس
 هنناذیعل ردس,ن هن هسرشود هدهبالخ رکا رهو> (بیکرت لوصح)مکناو تدحوفرحاب

 هلا لوصو هقیرش ماه نها رد« نام٣ هن هسرو شورا هد هک لف رکا رابغوزاک ناصقنو ریخت

 هر ییدسهک نالوا یدادعتسا نعرردفیحو مط تیل اق زمر رالوا فو رش بوة چ ن دتساسخ
 ب راتوط بسذیلاع درک لوک ردعباضتابآ هسر یلیاقانو ردنیحو طا لامهابو یا

 هدنسفن یدنک نوح كلوکامارد العان دنهیج لرمهانعار نر دبولعرهوج شنآاریزردیلاعیسن

 لواهکلب رداکد ندد ى رک رددوب یلوافت قو ج ندنا ردرار هاکاخ ردق و یرهوح

 * دول مه یی نع.طارنا مک وح * یوانم * ردیس هصاخو تیصاخ یدنک راتعاو نوت

CD 



(A) 

 کر دیاغو |نالوا یصاع هن دنک كمالسلا هلع م و ترضح نامنک * دوز شر یدازر
 رد هیانءهرب بهربچ وربماس هربهغد و ربما صوصخت تاداار)یداوا ق رغ هنافوط هل راک غ هراس

 یضامید لءفدوزه)ر دص«فر> او)ر دادب نديم“ رءاه مت فاک )ندندیرب رر دکع دیعتلیا س

 لوص#) زدیاوهذهر دق هکر دبد هتم هدو ر دکر شد هدب ید هتم هل زال هک ندند د و زف ا بئاغد رم

 ا کند یدمرترا نب رد قالوا لغو اریمغس یدیا رسزمهی«بطو تعلخ كراءنک هکنوج ( تب

 *رهوآ هت یرادرک ایام زمه # رد هدنعح كلا (نیقرغلانمناکف) یداواقرذ هل هل کیا

 هکر دلصا «درار یک كنوبدا رم ندر ھوک ردیلوءةھ م دق ك! ءدزمه * رز هارو تسراخز لک

 رک ارمسوکزیه (تبلوصح)یدرانوب راک ردیسا اب كم السلا هیاع مهار ترضحرزآردیسذ

 ندرزآ ھار اورولو ادو رغوط ندنکید لک هک نیسدم نھروک ههرسوک بساو رهوک هساراو

 هک نا هدب وج رک SIE # هفطا * ردهبسحو هناذ هکلب قو رابتعاهبس و هلا سد

 دنابتسیزاغ لبطنوح نادانو یان مهو شوءاخ تسراطع هابط نوح اباد د وکی راطع

 ردکرتشم ه دن یدعتم هلءزال ندندع ول باغ درفم عراضم لو دیو * یھت نایهوزاوآ

 ترعرابدراطع هک رداواراط- ها هط رد هیمال راطع هلبط) هنسانعم هرو قو ردمزال هدنوپ

 فصو یار ه)زلوابولساوب هدموراماراصبودیا بدر یار عاونا هب هلبطرب هدمگو

 فصو هدیهآنایم) ر دیکر" ف صو زاوا دالب ) ردکعد یجرتسوک مه ندندباع ردیبیک رت

 یوق وینا هقرق یدنک هک ر داوا كشم ( بیکر لوص ع ) ردکعد شو یا ردبیکرت

 ع ردفو رابتعا هکشم نالوا هلق رعت و لب وس راطع نعل هکرداکد لوا هقیح

 نادان اما رلبا زه راھ ظا بویلبا فلصت ییعب یجرسوک رنهوردعسلا یکرا طع *هلبظ

 لہط ردهره) .RR نامش نع ردشوب یجاو زاو 1 دتلو یک لواط

 ناعرا اع * هعطق 3۴ ردیهآ نايم یک لواط نیلبا ص: ص2 هبل واط زا ناجی یزاغ

 ارو )اردد دام نان ها اج) هیم ال لهاح نا نایم * ناقدص ندا هتفک للم * ار لهاح

 نداثمدارم) تد> و فرح ایت 2 ردهدنریدعتنالءاجنارمار ااعرد دق هلاع هداعم

 S&S) تی لوھ )رد هه شم تفص هل را هر مسک لددشم لادو ل داصر دءج كم دص ناد دص )ر دامت

 EES یدهاش * ردنات تا لش لوا راقد دص رلث ۲ وس لشعر ا 0 ددسارا هل ه>

 ود هل وب هد غ وعم) تدحو فرحاب یدهاش # ۶ نا دنز ناب مرد یدک * تسلاروک

 هداسجارمش> ەد ) هنساتعم نادر دری كن دنز) هلی هرسک كالادو كناز) ناش دنز )

 هد سارا رو رد وبر ىلثم كلاع هدنسارا رال هاج (تسلوصح) را لا طظ نایلوا لئاق

 كنحا ویرمعد هکار تسود ۴ر ۴دن ے2ا هلھج !اعردر کی هرز وب نعل هدنسارارلع دنزر دنوع درب و

 تو واز و )لزوم تادا ار و تیدح و فرح ریس ا د

 هدنامزرب و هدندهرب تدحو فرحاو ) ردترابع ندندم هدرارپ یک كورعو)فرظ فرحاب)
 رد اغمج عراصء لعف دارا ) ردلادا مندکنج)رد هلص تادا هدراربیب ک كنو ارف)ردکعد

 درازا -)ردکع د :دتعاسرب وهده در ورد هنعانعم تعاسو سة مدو ) فرط فرحا ( مدکب (

 نع رمرونک هلا هدندمرپ یتسودرپ ( بیک لوصحم) ر دکعد راد ما باغ عج ع راض» ل

 دنګ کنس ٭ تد * را ه هارو ص٤: بود: ا | هدسقنر یآ مکر داکد قلال را؛دیا لی صع

 ق ر>ا لاس دن 2) 2 > یکنس * كه : کشد RE ات راهذزهرابل »ا دوش لاس

 مجار هک نس هدا یع 8 بال ( ىع E 4 در هم عراصم لعد دوش) ردکءد هدا رهن فرط

 فرح اب)د رک اف رح ات )هشت Eh "هراب یړدهن)رد راب لءا)یربو)ردربعض

 س ) ۱ ۷ )

 یی دناواناسهدلو طم قد دو

 یوساقوانیل ص هرژوا

 دق كنلظورون هجا
 لعو نالوا لاق هنرااوا

 ناعا هت ورو هترخآ لوف
4 

 ۳ دنعو هر شد نالوا

 1 اتروص بورل رک یرفکشضعءبا

 | ندیاراهظا مالساو ن اما
 ماضطا ر وند هفقانم



) ۸۲ ( 

 درفم لیعتسیوت لو یکشد )ردعحار هب هراب لعل نیش ) ردکعد هدر سعن ك ( فرط |

 ىس ەراپ لعار دل هع” سا طر (تتلوصح) نیسدابا ہک ییعد) ردکعد نیس در بط جم

 * دهند *ردرظنتو رو ماع رن نک تب ول نیس اا رک هلشاط یا هد غر اترا هذ زر واوا
 رد هیمال سغ تعد * زب رک ن ز تسد ردزجاع دم ہک تسرا ورک نانچ سنت رد لعع

 هل ت كابو ی توک كل ارو ی2 كم ی اک زب رک )رد هل و هدزب رک نز) های زجاعدا مم )ازا ع
 رازج اع هکر دراتفرک نیلجتآ هدنلا ك- فن لقع (بیکر لوصحم)ردکم د كر زو یلتوقو یلروز
 یرحرد * د:دیار یوزانز كنا * راب یارسر یرخرد * تاب # هدنلا تروع یتوق

 ردهءال نز كلاب ) تقص طبار فرح هک ) تدحو فرحان یار ) هلن ءان رد های
 لوا لوا (تس لوصح )ردکید راع ار ) عحار هار شر دیا رع یو ) یزاوا كنروع

 تكاروعینعد هویج كکوب یزاوا كروعندنا هق ید هد سو یدداشو تالش ه رزوا

 توقو تسد ووو رکھ تویی یار ۴ 2 ما * هو شا قلخ نالوا هد هراط ی زاوا

 5 5 5 ہک ۰ ِ =

 لقع ترد ی ید )رد هلا یفاضا هود ن )ردک<درکذ یار# نونحو له> یار ن

Kaتود عد )رد ها ج«دیآریتوق)ردکع دهدناف یودازردن دل مق یر سه ف طع نوسفور  

 هداف ی و لعع توق ی صااخ یر (بیکر لوصح) ر ذلو: و لهجرم.دنو یار ی » لهع
 ردمزاللّمع ٠ هردو مبدنو یار لصاحردلو جول ھج ق اص ردو یار یلفعو ردشبا دی یی و

 ردو دب د ابر #٭ تد * تیب * كرك قلوا هلب یار و لقع هدشیاره یتەد ردءهزالس دو یر هلفعو

 مگ بولسا لوا ءا ) رغ ٭* تسادح كنج حالس نا ۲ دات تا تاودو کالم هک 3 ازم دا لععو

 هدست طاس و . 1عردکر شم ط وا كلم) ردشعل وا راحت نوا نژو ف رور ۰ رزوا

 هلا هرمالردفاض«هناداو فوطعءهکنع تاود) لیلعت فرح هک )راو عاسم هدهتسکیا هدول

 تکلعهرکص) دنا كل رک لقعو رمیدنو میم دانا (تد لوص) ردر ههالادخ كح حالس )

 هنیهذ و رها كناد عد ) ردار ا كح هلباادخ یاودو یکم كنادانار ز تنطاسو

 دراد هز ور هک یدیاع زا هب ههدب و در و هک یدرع اوج * تدر * ردببس هکلیا تفلاخحم
 تدحوفرحاب ید اع) تّفص طدار قرح هک ) تدحو فرح اب یدرغاوج * دهن و
 عراصءلعف دهن )ردکعد هتوط حروا یلوتهم مدقم كدراد هزور) تفص طدار فرح هک )

 تک رت لوصحم) ه کد هاراخدا یعاح) فیلم 1 طظفح و ۵.دورص یعب) ردکعد 4 و5 باغ دردم

 ك ید کو اوا عاص هک ن د داع لوشر دکر ۵ ارا لد A . رمعو a هک 19

 ۳ هدر یاد لوق o هوش او رک هی هیلطم < هنا طفح نوا یدک دن و

 ندنوهشرد تفاضا هاو ءم كردصمنوهش لر * تساهداتفامارح تومشرد لالح تومشرا

 لوم كلخ یار دتفاصا هنلح و لردص«قلخ لوق) لیلعت تادارع)رد هود تذادا مع

 یاد تذلووزرآ هکیک ره (تیکرت لوصحم)ر در هاب مارح توهشو لالح تو مش ) نوعغلوا
 تدل نل سک نداد دیاد اودرل٬و اکا ضار مراک مهر ینا ردا در نور كءاخ

 ردرفک هدا و اهآ هساااب درد هل بر مضو ی کید) | ار زردش عود همار تدل نادل رالح

 3 دار هح كر را ارد هراڪ: RU هش وک از هر هک داع # تا # ادت هاذ ایعلا
NE 1 0 a 3۱ 2 ۰  

 ۱ هل ربدعتردرپ یناکم فرط دن هشوک )رد د.٥ لحدا هدانعم یل فرح ه) نا یر> ۳۹

 لو دژیب )ماعفتسا 5| هج) های كب رات ةا ّف رظ فرحرد))ردعاءتاکا هدادخ رهد زار

 یدهدامو دهد اع)رهروک ین ر هل شن رط یراکا, جا چھ :ساردکعدررو در باغ در ۴ عرا کم

 و نرخ a )یا ءار هراع:) یک هد والد ندد اع ہرا: لوا ارم> لم ۳

 ( زاج )



) ۸۳ ( 

| 

 | * د رار مدظ غامدرارامدتصرف تفوات دیراد هکندرخ كنس دنا هنردق تشد رک

 هرطقو)ردکعدرواوا دوش) ردکءد قوح هدنوب رکتت فرحاب یلیخ) یظفها دیک ان لدنالدنا
 ییعشدر تذل نیید تدسحو فرح هنر یلیسو یلبخ) ریکتت فرحاب یلیس) یظفلدک ات هثش هرطق
 ردا هدافا نسا ٥ ترورص یک دوش باغ د رفع عراضم لو (PD شعاربعب ندمالت

 ردکءدرلنار دیعج كن نانآ )روی بودبا حرمث هللا قعد ی دارم یاهم مش ترمض>ر دکءدرواوا
 درخ كن-)ر دعانک ندعلقو رارغوط دراد) ها تردق تسد) تفص طبار فرحک)
 دنراد هک:)ردل باق هد هغلوا هد یناضا بیکر تر دک دیغاوا شاطیک هرز ك: )رد یبرم بکرت

 هلا دیعد ناکماردنکع قاوا هدعرا طم لء ردکع درانوسابا ظوح باغ عج صا لس
 رد هثسانعه مات اهلرمەىكو یحتكلادرامد) هرعال تصرف تقو) فرظقرحاب ليا ەت فرحا)

 (بکرتلوصح ) ردکعد را هراد.> دنرار ) رددارم یی كشا هدنوب هل مک كلاد عامد)

 هوا مجمرر هرطق هرطقوص الشرواوا قوچ ها وا مضنم هنر یربهنسرب قجازا قجازا
 كاسرللکدرداق ه هنر یعاردقوبیرلتردق تسد هک كرانوش هکر د و یسانعم كنویرواوا ليس
 لعاحمافتنا ندنغامد كالا ظهداتفو تصرف مک اترلتو سلبا ظعحاب وردا ظفح یهدرخ

 ٭ تب * ردکءدرل هدا لاله ىنا عدرا هلا ما| ندا یلصاحرا هرقبح یغاهد ینعو را هدبا

 ادم ع وذ یعاظفا رطق # رح تعتجا !دارهذ ىلارهذو ۴# رهن تقفنا اذار یلعرطقو
 ندن اب لاعتفارد هم اغ ثنوم درفعیطاملعف تقفتا )ردقلعتم هتعقنا هلی رورم راج رطة يلع

 ردفرحواوو ندهسوم*یفورحردفر> ایداوا عقاوواو لاسهتفا ءات لبق یدیاتقفتواییصا
 اعیج حارش ِ ماغدا هدات یا بود اباق هرات یواو نوه: داوا عداودعابتو ر فانت هدام هن ندهروهگفورح

 رهذىلا) ادد عوفرع اطغارهذور) رداد ربخ عوفرماظخا رهذ) یدلوا تعقتا) رلیدلیا

 اظفارح)یدلیا هدعن هل ایا نوهغدداوا تعم مانع. تعضلا تعهجا قاتم هتعقجا
 تارطیعرواوا قءهراهساوا قمنا هرزوا هل هط هل.ط (تدلوصح) ردادتربخ ع وفرد

 مضنح هيرب یرب راهذا یتمب رولوا ارګ هساوا مک هلب رها ارهذو رولوارهن هسلوا منع هب یر

 نانا رد هلع تسداد هزاد * راس دوش مهب كرتا دنا ۶ تدن * رولوا مظعرح هساوا

 قحازا (تد لوص ع )شع ارللک د ءاکا ند الءارلنازاب هلباهبلتحم هره و یعسر ءاهیسااد

 را هلاد نهد رد هلاد هاد هغ هدرابنا هک نیس ی نمروکو واوا فوج قحلوا عجهلب ر یر قجازا

 هک روت لد دش كءالو = ثایغ هلغ)رواواول ط بوطراجار رولوا عج هلل رب یرب

 ور کر لع یاعزا تهافس هک دیاثدار le ×« نکح * رد راکدد ل

 ناب فرح هک ) لوع» تاداارار لاع * مکس نا لهجو دوش ک ناتیهدراد نابز ار
 ندعنس>ولعردلمعتسهند ابیکیا تغاوبار ز ند: اب نسح نعد ند هة سر در دص م تهافس )

 رد هنسانعع ل هاج یاع) رد دارء یمن كاج هدنوب )ر واک ته اة س و هافسند نس > اما هفسر دص

 دنارذک ) دیک ات فرحرد) ببسفر> اب )روقوا هلو فیل مگاما ردد دشمےم هدنلصا)

 ندنتهافسیلصاح) هیابا كرت یتعافس هلا لح یتعب) ردکعدهروک بلاغ درفم عراضلم

 تبیه) هلص تادا ار) ردی.اعو ماع دارم ندفرطودره ) ليله قرح هک) هبآ نیع ضاعا
 رک کعخسع) ه یماع دت راشا هیءال نا له ج )رد هنسانعع صقانهدنون ک ) هلاعردنراشا هیمال نآ

 لعافمس | ساق ہد مکس ۳۳۳۳

 یدیا ك هن رزوا یزو
 ندناردمزاللعف کععسا ار 3

 هک رکم نلک لوعقم مسا
 کهدنوب نکل هلارج فرح
 یف اوم عج“ هنس هلک

 + ردت شلیادارا
 7۳۳ ی تا -_



 رد ےل عمسم مع ( هعط)4

 مئا ط#

(As) 

 هات نالوارداص ندیم اع هل بس لح ر ذلک ظ قبال هلاع ( فکر ر لوصحم) ردکعد یو ی ععد)

| 
۱ 

 ناب ژ هل هبناح ینا ارز هد ۹ تویلوا دردم هتهاهس یکی دلبا ی ها لرت بود الاخ ھا

 شددرک نوزذ * ا فطاب ی وک هلوس اوج *# تان *% رواوا با! س دام .:طەكر واک

 ندنو رفا نوف ) ۳ لدو قحا هلة ) هل ص فرحاب) ل مو تادا وج * یثک ند ورا

 E :دهربعص نیش ) ردکعدرولوا باغ د رقم عراصم ل اود داد 3 رد. سا ی هسا ردمفح

 5 و” ) تاد لوص ع )رد ها سالم داوم ین درک ( هدنرب دشت ششک رد ده هب یک

 روا وا هداز یداذعو یرک نی سهم وس زوس هلګاباو دژ هطا هه.دسو 4 ید ید ) هلا

 تیصعع * هط ء٤ وم * وب د راد روس عالم اکب 0 دن دوروق ندش 9 دوو هد ۵ س وس و یعل (

 ۱ دوادخو ۲ كح حالس مع ه هکر دن دان العزاو نم بع دات دوش رداص کچرا

 دنسدأت ( نایصعو ۵ E یش تدصعم # دوب رت رب تست یراسمرش دنر یربساب نوحار حالس

 ۳1 دنسدات ( ندااع اما الع زاو ) ردتعاط هناط شو فال هادخ ارز ) ردکعد لوقمان

 واو )اد هربخو) ردراهیمال ناطرش كنج حالس) ادتمع لع ) لیل مت فرح هک )ر دکر وات

 فرح نوح) لوععم تادا ارو) ردکءد حالس بحاص دره ال حالس دنوادخ) لات فرح

 ردکعد رهدلبا بناغعج عراضملءفدنر ) ردص»قرحاب یرسا )تحاصع فرحان ( لیلعت

 دوش ردصفرحاو) | دم« یرانس مرم ) یک رم ہری یریسان و) ین رہ لو ەقم دیوادخ)

 رداص هک ندعک ره هانکو ناصع ) وج ) لیاعد باوج هس ءهل جو ادم رح

 هللا طش یف 21  ردناطرش كاج حالس ۱ ۱ ارز اردک و ا ندالع اما ) رداو. همان هسرو اوا

 E یوم # رولواكر هداز تااج)هدابا هلکارپسا هکنوح ف .>اص قاروریدقارپ هکابا كنج

 راکزورناشد 2 )هاب 7 . نادان "اع ۴ راک رمهر e ماد 4 ¥ راکز ور ناش رپ نادان اع

 Ek بهر دنعشناد) یربخ ین "عارصمو ادیمویماع تفصو ییکر ف صو
 ند دیار یلافصو ەد )ردکی نددنعشلاد " رس ریھر نادان یاعنا رب یروهاولاوحا

 ن٥ )لوا کا طاهلادار کردکرک كاياد و ند فص لهج نی امردکب میت ص ]وا

 دانفوا ءاحرددو شء+>ود نو 9 داتفواهرازا یانیان ناک »۶ هنساتعم صور ندماوع

 رددهبثمتفصاش ن تادان انیبات تیحاصفرحاب )هبیمامردنراشانآ لیلعت فرح هک ناک

 نو)ردکعدیدشودهلاو ار دا دوار دکعد هلغا د اتر دص م قر >او) ر دکعد EY لا داب

 هل ءلنا دانو لهح ¿ یهیدشودنداوب هغ !دناتیاع ارز (تدب لوصح) هدنعشلاد ردترا اشا سا

 هلا لھ > لوا یعد) یدشود ها الضهاح نکیاراو یزوک یا )0 اا یدشود دلال

 نوح درو ش دا ا ره ھ + هجاطم ۴ ند: 2« دلوا لماع هل وب و یدشود هلال

 ها( ےہ لاح ن عا ! )»دن فاغاصو هدنکلب رد کیک ره تو لوص#) ;Ee دنربن شماندرمع

 مالسلا هبلع فسوب دع تھ ۳۹ + لزکای انار مابا یت 1۳ نه وا ۰ رولوا مع گزوحرا و 3 نیکعا

 داد هوب A تل دیک سومار 9 19 ن E ۳ یدروخ مس ر ےد 2۶ یلاس , تذ>رد

 ف رحات )رد هیءال ذا ط اهرم ے مر د صم فرحابو) لب قاقررذ لاس كجو * هویم دنوادخ 4 ۱

 قاقروف لرصم مالسلا هیلعربمخی فسو ( بکر لوصح ) تروع لوط هو نز لیلعت
 هیلیا شومارف یرلجآ مکات یدزع هصنوط ینعد) یدزع قرط هدنلب قلطعف نەر ) هدنلب

 لوطتذل كموزوا ارز ) نوا كاب ینااحراجآ یدردیا دصق هکلیا ندرلنا نیدنک هکلب

 هک دابا دا مارب ز ) نایب یسا روکنا یدل: ) یحاص ه ويه ردحاتحو ربسنف هکر واب تروع

 ( رووآ )



) ۸۵ ۱ 

 *تسح هنسرک لاح هک دناد هحوا* تسز منتو تحار رد هک نآ * یونثم *ردا لکارولا

 یدلرید بداغ درفم یطام لعف تسب ز ) قلوا هدنگا تم ردردصء ندنناب لعفت عتن)

وک لو (تدب لوصح)هیمال هتسرک ل اع) نایفرح هک )ردکعد
 یدلبا شیت هدتحاروت هذ هک هس

 هسدک لوا ینلاح كجآ یلصاح)ردنناح كحنآ هک رول هنهسعک لوا یدنکویدویب هدنایعب

 لاح * دنامورف دوخ لاوحاب هک * دناد یسک ناک دنامرد لاح* هوا شمکح قلحاهکرولی
 تفص طبار فرح هک ) عج تادا نونو فلاو طس وت ف رح مت فاکرجاعهدنام)رد هال ناک دنامرد

 یتسا :همزجاع هسلوالیعتس هلدناماما رد دیک ان تاداورف) هیمال دوخ لاوحا) فرظفرحاب)

 طاغ رلدب د نددنام هج اک قلاق قا عراضملعف هدنول دنام)ردبا هدافا

 هاقزج اع هدنراوطاو لاوح | یدنک هکر ولبب هکر ب ییلاح كرازج اع( تیب لوصحم) راشازوس
 * راد شهیراوسهدنزات بک صرب هک یا# هعطق *ینلاح كرزرج اع رول نکچزم یلرود ینعب

 یرورس«یلع دیس نادر

 FA یردعت فوذح یدانءادت یفرحیا #٭ تساکو بارد نیک سم شک راخ جج هکر

 رکا یراوس) بکس م كاچو كيوچ ییب) ردکید تب یی ر وبو یھب هینابب هدنزات بک ع)
 لوا لصوا ند توطكصو اردبطاحدرف»یعالعت هلْشوهراد شهر ردکعد نیس یلناباطخ

 ردییکرتفص و نیکو ات هلو مال یک واچ )لاک یرج رابوا تالةع ییصاح

 هجو ا لوا تفص شکر اخ هرخ ) هلیتطب ءا ردهیناب تفاضا هنیکسم) ردکعد یعکج نکید

 هک هس وک لوش یا (تیب لوص )لم ًاترولوا ها هب تفاضا یکیا سی رولوا نان تفص نیکسم
 سوهم و هلیا عج ینعی) رشوبد هکیشاب تالفع نیس راوس هرزوا تب ینعد ) بکر م یبناپ
 یعی) ردهدنسارا لکو بآرخ شکر اخ نیکسایو یرخ كشکراخ نیکسم اریز) هءروب لفاغو

 هنزو نازاب هتخوس هنر نیکسم)نوسقیج ندا ها ددمرب رمافیج شلاق شعاب هلکو بآ

 هظفانیم | كنیکسم نوح | نز و ترور لابو ) شهزاد فلا مرا هح نکیل) شءریو تەخ
 "دناخ * تساد دود درذک یموانزو رر هک * هاوحم شدورد "هاسمه هناخزا شنا#رلک

 كهاوحمشآ ( ردرمعد دا رح ندشوردو) یشکو هیاس) رد هینایو هیعال سدورد "هیاسم۸

 هتسن او هلیدندن دیهاوخ) ردبطاخ درفم ی لعف هاو )یعرمص رغ هناخزاو یمرص لوعفم

 هده ضعبوا نزورر) هننوعصم لكنهحردتراشا مسانآ لی: فرح هک هج ناک ) ردکعد

 گیرورس در

 دارمهدنون هرز و هجا هلن و -كواوو هل را هک كنازو كنار نزور)ردرب عمردعقاووانزورزا

 ردکء درک بئاغدرفم عراضعلعفدرذک یم)ردعحار هل ورد یر وارد یراخ مگ هکر دقاجوا

 ندنسهحابكناهک هند لوا ارز هسا شا ندنس هناخ كن ٹک وقر فف (تس لوصحم)رلدارورم ھا

 هکطارطڏ هلاوحا و ارعفیصاحردیهادود ی ردنوود یلکوک رافیج ندنغاحواو

 لاح فیض شیورد * ظعو * رلشایاومس رائد ندنتساوخ)ردیهن لعف هاوخم) ردبیغرت

 * شد رد یولعمو یه ششیررب یر ء هک ناطرشب رکم ینو ج هک سرم لاس كشخ ؛یکننرد

 فرظ فرح رد)لوعفم تادارو) رد ییکرت فصو لاح فیض هیناب لاح فیض شیورد
 هسا ع«لیبقاقاروفر دیج زم بیک ر لاس كشخردصم فقرحاب یکنت) هم ال لاس كح یکن

 درم یهن لسعف سرمد ) رابدلبا ییزم بیکرت هرکص هل تفاضا یدیا كشخ لاس هدنلصا

 فرح هک )ییرصرخغ یکننردو ییرمص لوءذشیورد) ردکءد همروص ندندیسرپ ردبطا

 هل صفرحرب) تدحو فرحا یمهیح) ردکعد نیسهعت هلاطخ هاو هیلصاواو یتوج) نایب

 یرورسو لعد سن ادر

 یھش
 رو مس

 بطاح درده عراضم لهف یھ ردع> ارهثد ورد رص نیشو رد هنسانعم هراب هدو نشا

 (بیکر لوصحم) رددقد دا مم ندمولعم هدرارب یک كو سش یولعمو) ردکعد نیسان وق

2) (UE) 



 یرورمس در

 اعیجحارمشدر

 یرورسو ییعدیس نادر

 1 > حارشدر

 واج و یک تعفشو رب لد # هدا اردلکب یراب و ینس و اتو هاش هیمروص

) ۸۰ ( 

 نی- هه رک ههروص هدءاراط لب قلطو قافاروف هشورد نالوا فیعصیراوطا ولاوحا

 رادعهر دیک واونیسا وفن ره م رکو ناسحا هسهراب هق ایو رتفدک هلطرش لوا لا ردتثكلاحو

 ود شیوردكلاح رده: 1: :ا هیطعبورا و يف دلا دلس یک كلوب یلص اح نیس هعارب دات

 عراضم لعف ندب( تقص طبار فرحابو ناب فرح هک ) تدحو فرحاب) یرخ * شرمسب
 هلص فرحا لکب ) تدحو فرحاو ( فوطعم هرخ راب ) ردکعد نیس رروک بطاع درفح

 هلاد تمحاصعم فرحا لدب ) ےسق ندیضام ردکعد شود هدافا ) دیک ان فرح رد

 كذاقو انو نیش تقفش ) العتسااو هلص فرحرب ) یدیاوارپ هدنلصاو رب ) هلا لکوک یتعب
 ردیطاخدرفم رها لعف هلرعص كيرع فاک نک ) هنسانعم ك کر ما ردکعد تحرم هل را ۳

 ا هنگ ندندیور ردیطاخدرفم یهن لو م)لار دنسا تادا لو همان هلا
 هک دف اب لیکو نعل کو ریو یرخرب ( تا لوص# ) ردعحار هرخ رع نیشو هلص فرحاب

 ندقاب رکا هعراو هاو هنشاباما هلا تج صو تة ساک هلا لکوک نیس سهروک شع “ود

 قفر هک نونک * شهزا فااع هر هح نازا ن م هن ربو رح) كدا لکد ردأم هغه ةےج

 كونو كب رعفاک نونک * شرخ مدرکب ناذ وج دن نایم # هداتفا نوج هک شبدیسرو
 هاش ) باطخ ریما یدیسر ) ناب فرح هک) هتان یدعم ردقم ندنونک | هل وعص

 رحاربز ردعجار هرخ بحاص هلا هن رڌ نیش ردشفلف ح وفم نوا نزو ترور لاصنا

 نا-بفرح )را بوس دناز EE فرح نیشو سد) هناا زالوا سحاص یرابو
 کا برع هک رد هنسانعء لب نایم) هن انعم فر ۲ ردکعد ها هلا هلصواو ء مع ج نوح )

 هدست تاداوج) ردقمل رضاح بوااقارب دارم ن ہقلعب لیب ردیاوعقم مدقم لدا ) رد طسو

 ردکعد توطندندیرهک ردبط ات د رغم را لعف رکب ) ردکعدر را عج تادا نول فل انادرح)
 فقر وډ هلو دی دشو ی < گالاد مد رددرک» لوءفم و هیه الرخ رخ مد)رلم ابا وهسرل دد ند فر ۹

 نوا رشیک یااس ردءحار هرخ تحاص هن نیش a و ترور لر دهسا ردکعد

Eلوصحت) راش وسدناز ر بد  ELییحاصالدراو هکر دعس ررویپ هل. رط ماع  

 كن رخو لاح هکلس , یکتا ی حل لغد یکلب د ولد یدشود هله ونو ہی 2

 ۲2 دزوخ تساعد لاح " ریحود# ظعو#*ردعقاو - شوک هد منع ہل صعب ش ردات هنت رب و5

 ردلعع لاهنس ینا( بیکر  لوصح) * موا هم تقوزا شد ند معو موس قزرزاش

 كاوا لوا ندنیعم , خو 0 تقو یسلر و تب هدابز ندموسعمو ردعم قژر اب

EEد اتو ٭ هعطق #٭ رأوا هسع ۲ لوا ندنوت ؟لجاو ر £! هد داز ندا وا ردعم هدلزا  

| 
1 
۱ 

 هدول EE دا مم نداضق * نهدزا او تیاکتادر ۹ او و هلا را. ه رک دوش

 ا ) تبحاصء فرحاب رکشب) ردنوهیم هاو هلان راره) را دستور ميول نعد رد هلام رم

 | هلبدو دعم رازه یربخدوشن ادتیم اضف)ردکعد اچ دار) هنادهواو ما ردفطع فرح

 ۱ (تش ا تدحو فرحا یف نهد ) ردعلءء ,ربخ قرح زاوا دا یرم> دار )ادىم

 GN aS EE .حندنهدر هع اک او هل ک شدآ و هلات كيب کانن رو او

 یک داش و ف*زالزو زام تم نوهگنانوالوار کاش فک رکو نوساوا کاش هسک ک دلا

Gy۴# * دا نرخ >ر  a>2 هو عارح > درمع هک دروخ , ِع  eهر« ۵و) تدح و فر >انهتشر  

 لک وم لی ؟9) تازا فرح هک ) شایوس اغ نیید ردنوگا تدحو هره ط-و فرح

 | ع راضء لعف درمع) نایب فرح هک ) دمال دا ۵ رخ ) ردلیاکیم ترضح دارم هک رد د سا هد

 ( درفم )



) ۸۷ ( 
 یرورسدر ۲ ۰

 نر هو عارح ( هد ناب كوس هلکلوا ر 55 زین ظا ند ج ارز #) دکعد هلوس باغ درفع

 (تب لوصح) شمزا فاش. هه حد نازابنزهریب هم رب نز هو تدحو فرح اب و) هیمال
 عب ه- ھه سروش وس ارج > كنروع لوطر رک ارب ۶ هلردايکو هرزوا یسهنن زحدا هک هتشرفرب

 یروخم کروم هک نیش یو بااط یا # ت نصف « ابا رت ت.دشیدنک هل وسیعارح كنا

 نیس هب هکر وتوا هس ؟ 5 نالواب ااط هقژر یا (بیکر : لوصح )*ی مرمت ناحک ورم لجا بواطءیاو

 صح“ نالوا یب واطمكالجایاو ردلکد مزال قمرا نسینآ رولک هکغاا هسلا هدنفقزر ەد

 ك سرک هنب زون ون ز وکوا هسکرک رواوب نس هدا 3 ارز نیس نر روق ناج ەك چاق
 هوم كرد قزر دهح *لحورعیادخ دناسرب # گنرو کرا قزر دهج * هعطق *

 ه دکسرلبا دهجو یس نو اقزر (تبلوصحم) ر داهتجاو یس هقزر ر دتفاضا
 * كلب ورش ناهدرد یوررو # هساا هدنف ره رردش لحورع یادخ هتل هدکس ابا

 رد ) بطاخم در ع راضم لعف یور) رد رکاو « دناصارو * لحازورپ رکم تدنروخت
 لصتم بوصم رععانو ) لیقتسم ین لعف تدل رو2 ) ه مال مش ناهد) هلصقرح
 (تع لوصع) هب مال لجازور ) فر ظ فرح اب ) اشسا تادارکم) ر دکعد زنی نس

 مت وک لجاالا یک نس تسرر 4 . رل رغآ ین! كسر راو هل ر ا كکنلب وربش رکاو

 هک اجره سا هداهنزک ی راحو دسر تسد هنوز ات تک تر الوا ربدقت لجاییعب
 یزبچ)ر دیگ یصر لو قم كل دسر ردکءد هما او : فرح[ )هلص ق رحاب ا
 دا یو کز ار و رعشرا لا دا وقابود وا نیا هدلزا (بیکرت لوصحم)تدحو ف رحاب)

 هرحاص هلا هدنف رهنالوا ردق» یلبصاح روا ربا ا ردراو هک درب هنره ردشلوا نییمت وانو

 ردنکس هک هدینش * تب * نک هلا هش دوکو یجس كی نایلوا نییعت هدلزااما رواوا لصاو
 رهو ) باطخ ربا دیش ٭ نایح با دروخ هکنآ دروخو تنم دن * تالطات تف

 ۳۹ ماجتااما ردکع دراقلوک ارف ردنلظ ىج تالط)ا 2 ا فرح اتو ) ناینفرح هک) لسو" فرح
 ر یدجا « دیو دروخ ) ر دل هتم هتفر تن دن ) رار دا لامعتسا ه دنماقم درفم

 یی یدجما نکا ینابحتآو یدنک هلن هل د هال ردنکس هکنسشقشیا (تیب لوصح)
 یزور یدایص * تمکح * یدلوا اکا یداوا رسم هم اللا هيلع رمضح ترضح تایحبآ

 ینمریدادفب لج د) هجا یزود 2 * دربغ یکشخرد لجا یب یهامو درکنیهام هلجدرد
 نلوا تاغدرفملابتتسا سا ن لعد دری )ردکع د قلی روقردصمفرحایکشخ)هیناب لج ایی یھ ام)
 ناواهدعلب رو قاب نسلجاو زن وطق ااهدنغامر اهلج د دایصرسدص) )بیک_ رب لوت )ر5 |

 دود یم ھه تسوایاتفرد ل جاو قزریاهدردوا# دودیم ه ام به رد صن رح نیکسم * تب#
 هدتعوایاهفرد هرم ال قزریافق ردمجارهصد رح یر وارړ ول وراب نام رفع را لق
 لواردر ؟سیراوو و هغاشاخ مد درب وب رب هدااع عج صا ر = نیکس(تب لوصح) رد لب وب

 ات FT ۹ ون هبشن*لفاغ ر دلاحوب ۱ وا اماررپ و ور هک درا كزا لجاوررپ وب ورلي هګ درا 8

 وفرد ؛ رنآو عق رم تسبس وقاد نر ادو اخ دهاش اص شو وردو تسادو خوک
 ادتسعو هبناس قدافر N اوت * بر درس نادن تا اودودراد ج رفردیور ناکس تدشعص 2

 خواک)ش ی ؟رفصودودنارز)ادنسرمخو هاب دودنارزخواک)

 هاب دولا اخده اش)ا دمو هیناپ لاص شد ورد) ردکعد كسک هل راهم كءالوكیرعفاک
 شا ورد ردت راّشا عسا نا ) ردکعد قشالو هخارمط رد بکر صو دولآ كاخو) ادتسهرمخو

 ردتراشاح .اناو)ردد* رخ تفصردکع د شاع مق رح)ا -یءربخ و هیءال یسو» دقرخو)ادتسو
" 



2 

 یگ"در

( AR) 

 ندنباب لیعفت ردلوعفم مسا عص رم) ادتیهربخو هیمالنوعرف شد رو) ادتبمو هقساف رکذاوت)
 عص م)ردروهشم هک یدیا ش٤ زبهلرهاوج یلافص كنوعرف ار ز ردکعد شغانوطهارهاوج
 كدرادیور)ا دمو هیعالناکینندش)ردتفص هشدرهدنوبرلر د هنوتلاو هنک شلدروتوا رهاوح

 جرف) هلصقرحرد حرفرد)ردادنیءربخ هرلعف *هلجو یییرمهرمغ ج رفردو) یی رص لوعفم
 بشنردو)ردیح رص لوععهكرادردةعرمس) ادتبمو هيم ال نادبتاود)ییعموا ظفر دیک حرف
 غ قساف (بیکر لوصحم) ردهتسانعم شنا بش ) ردادنسربخ هیلعو لجو یب رص یریغ

 ینهدر دوب قشالوب هغارط شیور د لاصو )یب اوو یب او یلیلاق یشاط ندر دک ہک یلزدلا نوا

 رد یس هوسک كرب رب هکر دیبک یس هقرخ یلاع كن یسوم ترضح اص شی ورد وبردربا دیلزوت
 یدنک هکر دیک ی اقص عص ره كنوع رف نغ قسانلواور دنک ی ستروا هکمهدد شو ترعوک

 كتدش یرلک دکح عی راتوط هج رف قب زوب ت دش كرلبا ردب رهاوج نامه ناداراب هشیار دشبخ یک

 ندکیدراتوط هغاشا یتابیلودلرا ار امار ار واوب صالخ "مت ندندش یلیصاحرد هجرف یهجوت

 رد هتسخرطاض#*نادب وتسالو دو هاحارک ره# هعطق *ردلاوزلا عب سس یلصاےحرد ربت یل اوز دارم

 نادب و) یدنلوافذح هطبار نوجانزو تورضردمک ارکر ه یربدقتارکر ه#٭ تفادها وت
 هتسخ رطاخ ) ردنوه مر دنأب لصاردادبم ند هزم لادو ببس قرحاب و) لاح فرحواو
 هش رپ لاد)ر د نک تادارد) ی رطاخ كحورحا و یرطاخ ح ور رد هیمالاب و هاب

 ردنراعم هعراضار ز رد هنسانعء نتخاب هدنوب تخاب) ردشع ورو هداز نیفواروبوزا واو

 بص: ہک كیکر ه (تن لوصح)ییرصرهغنادب و)یع رمص لوعفم كنفا.دهاو کن هتسخ رطاخ)

 ح و رر هل بس تلودو بصن»لواهک وب لاحردتلودو ءاج بحاص هکیکر هیمب راو یلودو
 لکوکرب لیصاح ردرسیلیا دقت لرادت یلد هتسکشرپ عب ی رطاخ كحورحا و یرطاخ
 هدنیحیغودلوا « دناود وءاج لواینع هاوافرظفرح یساب اک ابو مروتک وکلا
 نکیل ردراو 3م بره هستم عوجخهلواكعد هبا تیاصر یرللد کش

 هنع هللاانع شعا ربظن 3 ب ه دانععر وص نيد نرسا قلو و رکان رطاخ کت هتسح هلکنا

 یهدارک ره نیش شربخ * تفان دهاو 2م رکید یا یار # هاحو تلود - هک هد شربخ#

 سرما لعف هد ) ر ولوا طرش باوح تیوب سد ودتصتع طرش ءانعم هکر دعجار هب هک

 قرح هک ) لوضمدنم ربخ هلبرسکو یعقكلاد ندندیهد) هلیقب رط ماع باطح ردطاخ
 9 E دقه كتقا ده اوت هاجو تا تلود جج )نان

eربخ هناودو هاج بحاص نیایاربج یرطاخ هتسکش ( تب رس رد هیناب یفاضاو  
 هرادا رمان هل بس تلودو ناف رد کار هاحو تلود حو هدنرخا راد هکر ب و

 ادخ رظن روظنم « دنا ینعی زلوب هت رمو بصنءمحه هدنرخآ راد نیلیا تامخ بودیا تباعر
 دویسح # نعسدار هاک یب مدرمو تسلیم قح تمتلزا دوسح # هقیط) * ر دکعد لوا

 كنعشدو هیناب هک ی مد رم)قلعتم هربخ هللا هیمال تفاضا قح تمهنزاو)یربشلون و) ادتیم
 هت کودرب وكنادخ نع ردایح نداد كنادخ دوسح (تس لوصحم) ر دیلوعفم مدقم

 [ ده بدر وتعنودوساد> نم د زدودع همد معزس هانکو رتسا نلاوز نددوسح بو دیا ل
 یدربو هلتاس>او فطا یمن ادب ی ارب زردقوب یهانک حه كلا هک و بلاحردیاتوادع

 نیلا نام ید سد لماش هر کو هلقر دستح مسا مد رح ) یدلاهلنوقو روز ندناوب

 بحاص نیتسوب رد هتفر * مد دارزرغم كدخ کد هعط3 * شعالکدلصاو اجا

 هل تقاضا مر همن شعب تدحو فرحا و ردرتش و رفصت ی رع 0 دیو یکدرم * 3

 ےک |

 ( ردعقاو)



) 4۸٩ ( 
 ت سا تام ته ج ت د سن سن تست نت یو

 هدو هکئادو لهعد یا! یل یروق ردیییکر فصو روم کاخ )لا ها یی ردعقاو

 هتفر)یءص زر ° ۋه A دوم كەدد لد مر لوعم تاداا ارو)رد دوس>دام

 هلرسک ك ناو یک E ہی و ع ۳ ءاب ن رک تسوب ) هلص فرحرد)یسات لو كءدید

 ) تد لوص# ر)ردر هیءال یفاطا ههاح ك ,حاصو هبحاص ) رد هنسانع»م تمذءو ثدیغ

 یصثم بحاصید ۳29 عو یه ده ۳ صهبحاص مدروک ی رکحرا دون نسلععر

 0 حد u هجار تخ لہ تز حاد قت رک هحاوخیا منک# مدروکر دا تیغ

 ویا مدیدهک درم(تدب لو )صیصخت فرحارو) هبنابب تكن مدرح)باطخ
 3 كنس راو یهاک كمد رم تب كيت هسیا نفع كعلاط ل ك تكد رکا

 هءطدبو دان طرت ی لا و)را و یهان کهن كنم ربغ سپ ردادخ نیو نشر تود نکا داو

 گرورسدر

eتا نازک کو یھاوعانالا٭ ہ٤ طف * ش ا اا ق رد ندرهنیم  

 دردم لمعت سمی لعق یھاوع) ا فرحات) كال یفر>الا*تسالبرد دوخ و

 تع )لل ەد فرح هک یی رص رغ نا لوعمالب ردکعد نيس هلل د ب طاع

 نیس هک ر دزاجو هنسا:«ءیدنک هکر دراج هدنو دوخ)ردیکر  فصو هل وکس كنا هتشکرب
 هدوسح مک ات هلرا لث اغ لوا هاکآ رروس هلیفب رط ماع E لوصح) هوانوحا ا
 دسح ین ردهدالب یدنک تگ وب مااط 2 ارز نیس, خسا تیبصءوالز

 # تداعدرد نشد نان >ارو' هک ٭ نعد نک یوا iE ردراتفر کا لوا هک زدالبرپ

 مع اروا) لیل فرح هک) ردصم 2 “د)ردعجار هدو > رو هلص فرح یواب)

 هدن> نالوا دافتسم ند دوسح ردنراشا نانح ) صرص فرح ارو)ردعحار هدوس> هش

 كالذم “داک | نس نعل نیس هادا لشد :دوس> SENE .لوص ۶# )تدحوقرحان یشد)

 یدسح هسردپ ہک ےک هردو ره ییصاحم دن-اففراو نع د یکد > كن دنک ارز قوب حایتحا هکللا

 یرورسو لعد سن ادر

 شا رارو اجر ینویمطذ ران از تمکح و هشت هنر هعط3 هدنل واكمظذو )رد ع“ د هن دنک

 3 یبتخردل# یبلاعورپ ی ع رم تفر ەم یءدنورو ت ارزی .قشاعتدارا ییذیا#هیشآ*
 تدارا) » »لب و هب طردباع هدنورد هسا ڪم درک اش هل رک کو كلا ديل :*ردییهناح 1 اع

 رخو هد :اسرز ی قشاع)ادتیەو هب تدار )رددا رم تبعو ب اطر در دص ء ندن ا لاعفا

 ردلاع حادا مندهدنور)یربخ هلوب هنب ریپ تر هاب تفرعم یی دلور )اد٥
 ( بکرت لوصح ) ردهل و ییارع هدکن هرعف کور کصا دول رد ا ته هدنو رپ )

 زالو ر ةط دنندوصتمو دا مەك نک ق شاعرس ەك بااطو در EET وز سلط

 لەش اع مس عو زالوا یلاخ ندلاو بارطضا هک دیک, شوق سنت تف رعى حای سو

 رد ات لاح د-هازو زالوا ضا ارز رداکد لب عاق ندا کردی غیا

 یک ردیف هناخرولاق ه هتسامد لک د ردا ak ؛وس نوس روج "ن زغا نوهکم مالا وا را قامت
 ضف
 هسا

 a.3 م "ىا a * هروس سرب a تعسسا و> ترس ل 2 نر و ]و زنا تل ے صد #

 ردرک 1 یدبامزا 4 درادر یک یصاع هتم راوس نوا هتم ماعو شا هتفر ف داب

 HET لردصم ترس لکا رد تفا “ا ۵1و لرد ص نآرق لوز *درادرس

 و ام ےس یقااس هد تقاضا بوتکم "روس لسو)رد هسا ا تفاکشا هبوخ و ) ردتفاضا

 هتفر 3 نمی 1 ل 2 یاع)ردةموةو اهلا کر نوح دا رعردردصع ندنابل ۳ هه لر

 هةل تای وم لھ ?ES a ردلعاف سا نواهته)ادیمو های هدن واهتم لاع)یربخ و هیناس

 فرح هک) تدحو فرح اب یصاع) ردکءد یا ش رس وا هدا وب ر ادامه ربخو هبناس هتفخراوع)

CD) ASD 

© 
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 اهیجح ۱ رسدار

CE) 

 یدباعزا ه)یفص درآدرب تسدو)اد یم یداع)ر دیلوعفم م دةم كرا درب تسد) تّفص طبار
 رسردو) یک رم لوعفم مدقم لدرادرک تفص طدارفرح هک )تدحو فرحابو )اد ەربخ

 ردیوبحم تریسو بوخ قاخ لیص ندنآرق لوزن دارم (بیکر لوص# ) یح رص ربغ
 هلو لغاح دیعتم رداکد قءوقوا ها لیرتود و2 نارد 5 نعإ ردلکد بوتکم "هروسس دوج

 لت انالاق بب و وا هدلو لعاک ماعو روشدربا هل ربع باب تآت هکر دیک هداس ن ندک:بوشود

 هنمرحو هانک تورذلاق لا هیادخ هلاز نو ار را کم هل رمم هک ردیک

 RT لع اح ردکب ندد اع نالوا رورغو رک هد:شاب هلیا قلبراز بودا فازتعا

 * راداد یوخ فعیطا لهرس*# تإ * ردگی نددهازو داع رو ة۰ هد داع یصاع

 فصو رادلدویوخ فیطا)ردر هام را داد یوخ فرا كنهرس#*رازآ مد سعی هدز ریه

 هیعذ)ربخ رتهیو) ادم كنهرس )ردکعد یضدیا تباعر لکوک و یلیوخ فیطا ردرادیکرت
 (تلوصحم)ردکعد یجدجا مد رم ندندرارآر دیبیکر ف صو رازآ مد رح) دباب رازآ مد ره
 یذو» «یصاح ردك نده یتف رازامد ره رکس ترمس یی جعل كدهرسلیوخ ف طا ی | ۲هلا لکوک

 دنام هع .لعیب ع 5 فک ار یکی * هاطم#ردکی لئهرس یوگدوخو عالم. نده: هو

 زمسااپ یدید رزکب هين ماع زمسلع هکر لید د دنر (بیکر ت لوصح)*ل سعی روینزپ تفگ
 2 نيد ندنتسنام هنسانعم كمرکب ندن دام ردساع درفم عراصم لء دنام) رزرگب هب رآ

 رونز* نم شات یهد ی لسعوح یراب # یو ار توصف تشرد دوبنز* تب اا

 ندنسارآ لا نالواموهفم ندءالک قایساماردیرآ لطم روبنز)ردر هبمالارتو می تشرد
 هدول ندشن) رد هنسانعم یربا لیاقمقشموب هلل را هع كنارو کالاد تشردر)رب دف هلوا یرم

 ماع ب ںاط> (تس لو-_صح)ردکءد هەروا ردیاو- م دوم * كن نم)رد و یس نکا یر

 ید همروا شدت یراب ن نیس نحر و لسع هکنوح و 7 E هلم رط

 ردر اح مما یوک) نوسالوا هدکنابز یراب قوب داف هکنوج یلصاح هقوص یتلوا کا
 د م۴ نرهر رهر مطاپ ده دهاژو ۱ د ۴ هند را ڈا بوس اط> راد ف

 یری ی کر فصو نزهرو)ادتبمو هاب مطاب دهازو)یربخ نزو)ادبمو هلا تورعیب
 راکءیط و ردب ک تروع رازسلو رم (بیکر و )وز یارح ین ردکید یجروالو

 ناکیاریاام كقلخ هکر دیبک یمارح هدا ها بر یناام كقلخ یتمی ردیبک E لو دهاز
 ادن فرحیا#هایس همانو قلخ را دن ره 3# 1س هات َ شه اچ دهطق*روآآ

 هدرک )رد ۵ -هابوم ترمغو ضرع «دنول سو: ۲ ) تیحاصم فرحا ) فوذحع یدانع

 ی سهربغ سوما و )ینا ددو )یر ص لوا لوعفم هماج)ردعسکندیضامر دک ع د شما

 عب لوس ۵ءاح یارعاو ردذو طعم هب ۵۶ اح همان ) دیفم هب هدرکو رد هیءالقلخ رادنب ره! )

 هلرمع و سوءانیا( تب لوصحم) رد هبا:همر دیو دارس ردا اعارمفد دارم ندمان )ر دیک

 ین رهاظ عي ) نیلا هایس هلوئذ ترک ینلع مانو نوعا نظنسح كقاخ نيلبا ضارب نسال
 اعدزا داب هاو تسد # ها هود گرا و :طاب بود ¿ نی زب 7 هلا ار

 كمكح یا ىا ندایند ییعب) رک هص لا ندابند(تس لوصحم)* وک ه>وزار ردەج نسا

 هلاص لاعا ردق وب را تعا هامل یعد) هل قلوا هصقو هن قل وا نوزوا یکب نانفقو رک

 هکلب ردلکد هلبابعو ۱. یوعنو دهز ) ابع هد توت نر حاطا هما ارد هے وط صواخ و

 هنزو مکر دکر ک قعقوا هلابشا رادقعرب هرسک نالوا هدنرلظفا هج)رد هلفاص باقو كاب تب

 هلوانوزوء کر دکر کی قوا هلتع رس نکیا)ر دعقاو هاوخ هنر هح هد هدست ضد ) دباک نا ص ةن

 ) دف.طا (
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 ESR یرجات دایر TY رد لدزا ترسحار E طا#

 ابا نایزوقغادلا ردردصءندنأب لعاف نادت) هبا ن اق یاپ# هتسشا ناردهاب یٹراوو

 هب هتسنن ناردنلفا)رد هلو هدیئراو )تدحو فرحان یرجات)ردخءادن لکزا یریدت لکزا)

 لک یعاا ناتو وج م نری ن دک وک روک یکیا ( بی کر لو صحم) قلعت»

 بروتوا هلرار د لق یسیرو)ناکرزاب شما هراب یسک نشر )واچ هج نعد زالوا جراخ ندتءادن
 رکح معادن ردغاص هکمادام رحات نو کبدی رابنحا ییرفس یا ید ) ثراو شءروط

 رکج یاناهْشل اعاد ود مدیا لذب هرلنا نوح یئوروم لام ثراو نیلبا طالتخا هلراردنلقو

 دو ناشی ورد شا # هءطق * نا نوت ازا بودا نظم ییراترابع مودو یکی

 زرو هلیق رط ماع باطخ ( تدب لوصح ) * لیس تاام نایمرد دشارنرک * حابم تنوخ

 یکلامهرلنا ا اوا لباس هدر ارا كالامرک | رواوا لالحو حایم کال: تو ها هدنتف راش ورد
 نایمرد يکامام هو ارانا)کل رک كمر هنکنر كرلنا ندیاطالتخا هلرلشو ورد اریز)كسرادا لذب

 كرل: :اوا شإوزد ارهاظ یسانعم كلاش ورد شا ) رعد نو-لاق هبترا موآوب ید )رار دیا

 نااخرب i ۳ نهرب 5 راناب و رمان # ش وا ع او او یدیقارهاط سد هدنتق

REبط در فی هند لعف و رھ )هللا کک کاهاهددر ۶ رد دیدر فرح هدنوبا# لب  

 فصو نهرس قرزا a اب نهربب قژژآراب )< تن ا قرحاب )ندندب وو)ر دکمد 2

 را لعق شکب) فطءفر> )رد هث ساوه تار لوک زا ارزردکعدیلک. اموک كل او رد ییکرت

 هل .کر رد هنعانعم کالو لام ناداخ) السا فرحرپ )ردکءدكح ندندیشک )رد طا درُف»

 هقسام یسضءبو رددعاساکا تدا صءبو شعد قروا هدفا یهلح)ردشعلق دحاو مسا

 لر رده اد و هکاب رداکد هنسانعم قم ر هدول تشکنا ارز)ردهبناب لہ تر

 رزرعرب ندا کات ر«دشاسنامز هکر دما" ه هصق لوشو ردکعد تیوح هل رسک كو

 دنفب داوا هناخ عاموا لوا یدرابوب هلتوچ رادعءرب یتنأب تسوا كنسوبف قاقوس هسقیچ تبع
 ندناییددراو هج ردرغآ هلجرک یتفارطا كنس وق هسوک ناراوهح كلذک نوعا كلبا تاالد
 دا ص ندک ٣ لی تشکنا سد ردا س۶ هدء اق و ند ندر غو هد ماش ن الا ولد نو داوا مولعء

 همورو هل = اص ء یلکلموک لوک ا (تد لوصح)ردروک ذم هلیش رط ماهډ اه دنوبر دکملکتر هل وج

 لوا كلر مه ہاکنا د كح هنکنر تروح یکداھلاو باوئا ی كسزدااو هنا طالتخا ا

Eرا ںورک ھا کر كرل أ و طال: > ا هک هلا هغاط ره هک ردوب  NEاقص  

 هود شا هلب را لوءان یئ عل هک 5 هل رانی اکاموک اوک دوخاب ییسانعم كذب عوجج) نیسر اوب

 هنسانعم كتي نیب د هلبا مط یدب 6 2 ET هر تیوچ هرزوا كناءاخ دوخاب

 هتان * لنت , دروخرد هراس نک اناب*«یسود نانابلیاب ن کمان # ردت له ۳ شمکح لی تشکنا

 تحاصع ی ها ندندت رد درام یهد لعف ن نکم) رد هسانهاما

 هت انعم یر داع اه ناد انا و )ردرعم ندلال.ف هکاب ردکع د ليف لب زرد یی نایی)

 یحرمع رغ نانا لاو یحرمص لوعفم كنکم هلردصءءا یسود)مج تادا نونو فااو

 ءرمهو ) تدحو فرح او ) یسنات هاخو) یك رمص لوا لوعفم ككا ) فطع فرحا)
 روخردو دروخردارزر) ردندنلسق قفا ضا هلوعع» العاف سا لب دروخرد)لسو فرح

 (تدلوصحم)ردءهقاو هل ر ط ماع باطخ ل تب جواو رد نسا! قبال زسلادو هالاد

 هقااقو هناب هدنا هدک دلک هک با او هل ابو هللا طالتخاو قاتسود هلرا اات

 اجا ےک درک كلنا تشاتطءو تقفاوم هلاحره كتسوگ تكکیدلبا تیحاصم اراش

 اچ حا ارم در

 یفتد



 ییثدر

EE 
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 دن *ر رو ملعت قبح اص م بولسا هلفاخ جش ترمضح )ك رک تابار /یطالتخا الاو ةلوانکم *

 هح رکا ناکرزب ناوخور تزعا نازا دوخ ناعلخ اح تس زرع هج رکا ناطاس تەل

 هیناس دوخ ناغاخ دماح)هیمال ناطاس تعلخ#*رت تذلب نازا دوخ نالا *هدرخ فسد

 ردکع دیکسا هب را دهد كمالو كناخ ردع,ج كماخ هل مال نوکسویعض كاخ ناال

 یا ردرا هیمالدوخ نابنآ *هدرخ)ردکعد ناکرزب ال ناکرزب ناوخر)هتسانعم هنهک

 یے لکتم سو ردلماش ورلکتعو ه.طاخعو داف )دود هام ید هک یتراسع دوخ هدرب

 زوسوردکعد یغاواقحر اط نابنا هدرخ قحرغاطنابنا) شا | رصصختالب ات

 یرلابرت تذلبو (رت ترعب) ررروک هدة رغاط غی زا یتارقف معو برع ےہ رد هروک اکا

 ا ( بیکرت لوص ع ) ردکعد كريلنذاو كرملترع ردبا هدافا ییسانعم تساو ص را

 ششخ ارز ردک رم اتر ع ندنایرلعال دن يک یدنک نک نکیل رد شو ز زرع هج رک ایعلخ

 یس هدرخ فط یلک ؟ كن ثنکاما رد زیذل 4 ذحیکا یمن لر اکاو لکد یاخ ندا

 مرآ هنهک یدنک نکل ییسانعم كنه یکلوا رد اجی دو تنم ارز )ردکریلت زا ندا

 نيد ردهلا كرت ذل ندنا ی درج جز یدک نکیل كم رف یا )رد تم

 هرو شلوخ خر تسدزا ی تب # هنع هنر اامع شعار ظن ب ر ااا 2 روصن

 تقاضا ةو ) ردکعد کما لای م تز 7ر تعشد # ی هدنانزا مهد

 ادخ هدنان )یریخ رتهبو) اده هک رس ) ردتاب قو ردم ردفوطعم کر هر ) رد هیعال
 ردیج نه بیک رت یک یسیرغو یسادنفک سیا م .؟ر ه یحاص ییعد ) یسایوک ادخ هد ) هم ال

 یزود لق كلاب هر )رد وب نوناق هدبج نه £ و هلفاضا یدبا هدیادخ هدنل-صا)

 هرو هک رس ندنکما یا یعی)ندن 3 یدک تكنتسک تان لوصح) ردقوطعم هلان نت

 هل کما یلایدنک ینکی سام) رداعو تنی ارز ردکر 2 رنا ك:ءادک ی ك
2 

 ۱ تسباوص ار فال * تمکح* لک داخ ندباح هک ردکر کن ناد تگ تام كنرمغق واوا مناق

 دش ر دش رم ماماژا نیر ناوراک ی هد هد دان هارو ندروخ نامکیو راد بابل الا یلوا دهع ضونو

 هک هج نادب هک ید ر نوح هح مواعرد تام ند هک دندی سرب یارغ دع

 ربخ مدقمو ینایو هیمال باو ص هار ف الخ * متشادن كنن نآ ندیس رپ زا متسنادن هجره

 یحی رص لو ءم م دقع كندروخوراد) فو طعم و هیمال ںاہلالا لوا دھ ع ضوعن)

 تافرو فوطس هوزدو هراس دیدات هار) ردادّسم رخوم ندروخو) ی 2 ! رص ريغ ناو

 لا 3 ماما ناب فطع دڅ) هبا دش شرح ماها < رمهرمغ ناوراک یو یحرص لو-ه»

 دارا هدراریالا ةعصس ءرمس سدقیماج انالوم ترم > هکتن رد هل دیدن كااز یسیسا تفص

 دهع هتشر)(تفا یلازغ دجا یوس هر)(تفات لابقا رن ناهکات (یوذثم) شعروب

 یدنلوا نام . ررکم هک ردکعد ناب ندب ر داتفا شا هتشر نارس)(تسا یارْغب

 ردتفاضا 0 كردصء نآ ند. نفر ( زدکعد هح ناب هح نادب ردکعد دن تل مر

 كياود E ضا فالوةع باور دیفالخ كناو باوض((بنکرت ۱1و سس )

 اکو دزبام ارز تج ند و اب »برحرمغ یه جبش نعي كمص او

 دش رم ماما هلوا یدو مک اله بوقیج هرب فلاح ین رطو دیلبا ررضو هلوا تالهمو راد

 ید.د د كودلوا لصاو هلباهو كدشرا هعت هبت روب ا رللدلیا لاوس ندلازغ دڅ

 ديما * هه ط3 # مدل راع تع مدغوط راع ندمروصینا مد هک یی نذر درک هلا هنن لوا

Êارد صد تفاع دا * ییاعب شسانش تا .طاار صب دل * لقع مت قفاوم د دو 2 ت  

 ( هوم )
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 ردفا ضا RES تلا 0 اءهع قفاومر) TER تو و لوا اردت هاضصا هناوعفم

 E 3 مادر تاداارو )رد دار یسهمارهع كر ۳ هدنولاما رانا وخ دل ضد 5( نا فرخ )

 نیید ندنتخاش ندندیسائش ) ردییکر فصو سانش تعبط) لص فرحان ) لوعف»

 ردعد نیسهتسوک بطال دردم عراضم لوف ییاه)ردفذاح بط دا ره سای وس طالع

 قذاح کج هک رواوا فا ET ءا تبفاعو نعم (ب د لو وا

 لصفلهاو لء لها هک ردوب هص> ند هصق لک د قاوم هلفع كلبا لاها ارز نیس هرس وک هببط

 راغ هک طا ع هناها ین اهشو تالکشءهکرواوا قباطءوقفاوم هلعتقو لو اىد ء|قاوا

 لیلعت ف رح هک *یالاد رھپ هد دشا وت هار لباد ندی ر KEE هجره سرب ٩ نیس هیابا ۱

 رد هنسانع«ترافح هد دشت كمالو هلی فالذ لذ)ردینفاضا هردصم كر دصءندرسرب لذ)

 یانادزع) هلص فرحا )دیم ال قفاضا هوت و )ر درتفاضا هنأو 2 کال عاف مسا هارلیلد)رد وه رم

 كاللاع قاذ قهروص ارز روص نیسراببدک ی هنسلر ه(تس لوصح)ردتفاضا هالعاف ردصء

 ییاهن نک :راوناوهاعون هدلاوس هک هجرک ایی ؛ رولوا یزوغالق ل واکس هنفرشو تزع قااادو

 5 + نکملیحت نا راب دش دهاوخ وت مولعم هار ۵ رک ناد هكتار ھ۴ ت رکح هر دهر ر وتوو

 ۸۵ دند قفار ۵ (بیکرت لوصرد»وا ی یه هک ه# راد نابزار تمکح

 هد هات دا ۶ وس یا نیسکح ل .هله>ور E رس ا 01 ردرمسلوا كم  ولعم کت درس شم نیسزولب

 هکر دو رها طظ رووا لج هک ES 7 هکنیکح و تسیه ارز هاا لقا

 تاج بود ل کک هار غد ےک هح رکا رد رور لاو هدر طا رز هلوا هدنا ۱6 دب ییددروب

 aT کتردلب ۳ E :اکح هب ولوا كربخ اتو هک

 دد رک هدریدقت یمم# دد رک موز 2۶ نها یمش دواد تسد ردناک دد نامتلوح 20

 نزو ترورمصانو)تبحاصء فر حاب رک ) هتسانعم رواوا ردکعد دد کو ۵ه) رد دیقم هنلعف

 هک یدروک نامعل هکنوح (تس لو دوو لاب دار هفده زن فذح نوا

 ررواهر زسا ها ااورو شول یک, یمرء لاب ەد رولوامو» ۰4 !هر*توفروهد .دنلال دو اد ترمضح

 هنامهآ متسم رب شدیسر :*د درک مولعء لادیسرپ a اد هک ی زان ی هج شدیسربز#

 اس هه یییعاق IED ۳ فرح هک )نوه رم تنس)ا3اک )هکهاو دزابو)ردعجار

 ند دناد ی لوصح) ردەجار هامل رص شا دیر )ناب قرح هک )رع حجار

 ردرسیلوا مواعم ES E . ارز نیسرلشیا هل هکیدهروصاک | هجر وک یلاحوب

 (فمکخ انا مةلا 1 دعاو)رروم ادخهک هدر ,لوش نرود هرج ھت "یا هکر دوب ییصا كزوسوب

 بویمروط لواویدلوا بحاصم یار هدواد ترضح هکردندت*> "هلج كنامقا هکشسروح
 ترصح ۾ رکصا دق دیاب ما*سد ردن : كفب دیو هکنددرابا لا ود جھ نامءاو یدروووط هرز

 یعد هلعاف لءلفو کتیا ید د ناکا ورد کیف یار هو دواد

 اخو یدر دیک بوک هن بیراد2هلبسر هکر ل دید رل کرو ردزالع اف هک و لاح ردت > نوک

 لوشەصو روک ذموب هکر لد ددد رل ضد وولد زس راء اوس هک هلوایدرابا ۷۳ ؛وسام | نوعا كاب

 هاج هک تسذا یک تہ مزاوازا#بدا*ردمزال لا؟وسالاو هیلوا !بارتعر رم طندنوگس هکر د هدر
 هاو ەم دو عطا هو ردیعج كءزال مزاوا * یزاسرد : یاد ا ی زادزم

 ر دلو ء۵ م دوم كنز ادر )انا نام فرح هک )ردن E تہحا صم تڪ )ردفاضا

 نداد )ها قاشوپندن زاد, رد.طاحدرّفم عراضملءفیزادر) دیک انفرحاب)

 ماو ق کاو كهزود ین ) ه بذر هللا ق اشو و ندزادر و نخ ادر) شانوم اطخ سد

 ( سر ( ۱۶ )

 یرورسو للعديد نادر
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 لا نر نازک ات عل للف ES ف

 کا ر 7 ردکعد اس بحاص یادخ ا ( تیحاصم فرحاب ( ید ات ح زە قعرز ا € رش

 ادخ ه درد هنسانعء بجا صادخهد را یک ر هلو هلا صا یا 4اخ یادخ ه دا صا رد. > نه

 یردرسدر

 نیس هل تشاطمو تعفاوم ندند زاس ردبطاختدرم ع راضملءف یزاس )ر دیک ادخ دکو دم زر ار

 ندنتخاس) هظذخ اخر ویهدافاییانوب هاو الت سه لذ رحرد هلا: ڈ مرد ص وبار زردکعد

 كاطالتخاو لحاص بولسا هلهلخ (بیک رلوصح) ردیرلتداع هکتراشال وس طاغ ادب در دهم

 نیسادلاشوب ند نیس هیلبا هیلخ ینا هسب والاوا كغیداوا هکر دلوا یسب رب ند تمزاوا

 بودا جا نما هليا هاخ بحاص دوخ اب) زااشب وا هج امقچ ندوا !رز)ندقابتء>ندواردع اک

 هرزو تفطالمو تقفاومهلا یساوا هجر دقت كغ دلوا هدلوا لا لص اح نیس هيلا تةفاوم اکا

 یبیزادړ) هيلو ا عقاو ترو دکو تدور هدزکارا هک نیسکر ک قمه يج ندن واب و)نیسکر کی لوا
 نییدرد یا ندرایغا 1 ندد زاد رب هدن ون )شا مامانندیادخا ۸ اید قاوا م ۳3 یلعدیسنا در

 نیبد نیعاس ]وا دوس ایا یا ہم كنب زا 2 هاخ) و كاندا 2 تسار یپکرت یرومسدر

Eو *% ا وس د  # oو ۲م حس حا ق  % iتیاکح * لیموتاددرادهک 5  

 ۳ 1 ا كە لءةدراد)ردەي مال نو اضا نوسم ) یک سصرغحا رو و)یګ رص لو 2

 كدرا دلیم)ریکنت فرح ایلیم) هلص فرحان وا ) درعع عجار هعسم مان تم عاف اف باغ در 5

 هک 1 ندم ال ڪڪ ت ذا نوط تدحوقرح سا یه ) ی ۵  رصرغوتأب و) E یک و یرورسدر

 راو ییماکس هک ك_سرولب رکا هل وس هجا نه ك م 2 هک ) تل لوصح) شعالکد

 نو: :عاەک لقاعنآر ھ۴ زالوامیاضلزوسوردیا اعصا كم ِِ هجریدعت وار, ز دی ھر NS روو

 ديد ) تیحاصء فرحا نو: عاب ) تفصطبار فرح هک ۴ لی !یور تا دحر > لب نوک #۷ ۳ 9

 هلا ع راض ل ۳۵ ردکرتش» دی وک ) ردرسح عجار هلقاع هدست لعافبثاغدرف 3۶ اصل

 لفاعنآ ره)ردز هیمال لای ور ثیدح) رد: هیات ههرمگنر >)نوست وسايو زب وسو 2 هلن باغ رما

 صصخالد رلتدرا صیص هعراضء«یدب وکن) لوق لوع«یدبامو) یرمخ دب وکنو) ادم

 نواب ودا وزرا وذ دلا تحاصم ید هروتوا هلو: هک لام لواره (تس لوصحم) رل الا ی یرورهدر

 نامه یزوسلصاح نولو لی ۱ یوزر اچ یبجاص»ی «د) هس یر غن رس دص ی ور كاا. ۱

 ۵ لک 9 نادا هکر ھ۴ هہاطم ٭*ردرم صا کا یدوصعم كنونحارب ز J نوساوا ندنناج ل ۷

 1 زا :دورتابار 2 ج ۲۱ هک نا حد در ۳3 مهتم ناش تا قد رطد رکن ناشی منظم کا

 ا قیر زر ۲ ۱) هن رب هج رک | هددنخسل صء:* ندروخ رم دوش وذم ندرازک
 تدحوفرحا ی موش )رد) وعم اند اب لاوت دا ےھت مرد هیمال هفاضا هناشیاردعقاول (aa 4 ر

 ندروخ ر مش ( ردکءد لالااداندرا" )رد ید ) قاع ءهدور)هلص فرح ابتابا رت) ۱

 هو رکارددا ۳ PN یعدررواوا هارا ر کیک E لو صح) ردةلعتم هدوش رد ل٣س د ہا (رروطوا)

 رولوا مهتم هلیقب رط كرنا نکیل ه دهس رشد وخ هل وخ كرلنا ینه هسزګوط نی رابط كرانا عباعال

 هسر کیک اب ور دیک ۵.13 زاغ هنانه هکر کا سوک رب هک هلب وش) رردبا دانعااکا لعد كرانا یبصاح

 ار نادان هک *یدیشک ییاداندوخرپ قر#یوشم#ر وا وابوسام هکم اب 9

 | یناداس ) هلص فر در )ر دعا هت سام طخ هلل راد كفاقو كار میر * یدب رک رب تبع

 یدیشک ) هلذلن ادارک دن کاو هکغانا دار یدن r نا اه بروی

 لوء*تاداار)ارنادان ) لیلءفرح هک ) ردکءدكدلب اف زنعاورا رقا هکغانادان عهد )کلرکح

 یضاملسءف یدیزک )دک انفرحر)رددوخ تبع! یر دت ) هلص فرحاب تبدل )
 ۳ و _______ ])

 (درنم )
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 (تب لوصح ) ی مصرمغ ترک !و یک رص لوف نادا )ر دک عد ل دابا رایخا بت عد رقم

 هکیج اصعء ینادا ارز ل دابا رارفاو فارمعا هکله ج توا لدکج 9 هکغلنا دان کک

 * دنب یکی یان ادز مدر اد د#د ایاد هنلهح كنذک ابا تاک هل اح نع كدلباراتخا

 ندااعر نوا تحاصعو طاالتخا هلعا> (تد لوصح) *دنورم 5 ناداناب اب ہک افکار

 ردعقاوءدلیلعت ماقینآ تیب هلوا بحاصمو طاقت هلله اجهک یدیداکب مدلبا بلاط تم صدر

EF |تاطخ راو )هرم ال رع یاناد#ی 4 ۳ رتهلبا ی ینادات رکو# ی "اب رخ یرصعیانادر  

 ردکعد كل رهابازنهابا )ردکعد غلو بطاخحم دروم عراضم ا یشاب)دیک ات فرحا)

 كسبانادانرکاو نیسرولوا رخ هلدس تبحاصم هلنادان كسیا رصع یاناد ارز (تیلوص)
 * تربع * ردءقاو باطخ رکاب هدر ترود هد ر دروم تیک ارز ني-سرولوا كل رهابا |

 ت اخرا ندرک درنگ ف دصو دریکش راهم یلفط رکا تسمولعههک نا |
 دهاوخ احم | یادان لفطو دشا لاله بجوم NE دب ال وه "هرد رکااما دع: نوا |

 تسومذم تفطالم قشرد ماکنه هک دیکن تعواطم ر دال ن5 وا مایز نفر

 هیه ال څن لح * دا هداز ممط هگلب ددرخن تسود تفط الع د هک دا هتفکو |

 كنسرف )ردعجار هرت-ش نیشو ردکعد رالوب هلع كيد راهم) تدح و فرحا یلفط )

 كنسرف تلث رلیضهبو)رایضءبرارد هرب یرادقم لیمر هلراهعف ل زاف ردسرع حر فو)یسراف |
 ظفاءرد)رلتعدكنسرف جوا رلیضءبو)مدازول تردو مدا ك ترد رلیطهو)رلیدید ردلیهرب |
 3 رو5رد هرد تءص ان ره)لسوتفرح هز مهو )تدحو قرح ابو )هد لر کا ۱
 فرحواو ) ردیتفاضا هنلوعفء تالعافعسا اله بحوم ) تّءص طدار فر ا

 فرحرد)ر دعجار هلفط نیشو) یر ص رغ شنک زاو) یت رص لوعفم دالر دمامز)لاح |
 اطخ نیید ندندنالسک ) ندندینالسک ) ردتفا هلبرسکو یعع كمع فاک داالسک )دی ات

 تنوُشخرد صف رحاب شش رد )رد هدسانعء توو ماكنه ھال یتش رد ماکنه)لیلعت فرح هک )شابا |

 بودا ن ناب ۳ كنەود حش نرصضح (تک ر لوصحم) ردکءد تعالم تیعطالم )ردکعد ۱

 یون وب هسالباهرب م خم رد زوو هساوط هرالوب لقطر رک ار د مولد هک هل وش یلح كل هود ردود

 هلةانادان لقط و ه-اوا لاله بیس هک ساک ردع رور هنکوا ر ؟۱اما نردنود ند: :تعراتم كنا |

 a اوز :ا تعواطم جدو رزوا بوک ندا یرالو هساید قراو هدنا

 ردنا هداز ی ط هکلپ زالوا تسود لس تع الم ند هک ردرلش عدو ردم وم ذم تعالم ۱

 شو درد هسک فالخرکو * شب شبا د لات وتابدک فعل هک یک * س#
 یهتسلرند :دنک |)ز د,ط ات دردم مھال ەد رصف كمع فاکو هللا دودع فاا نكا×كاخزكا ۱

 حس لوعفم كاخ) رانا اطخ رادد ندندنک ا) هنسانعم قهرداوطو ق2ط و هنسارب |

 فطااکس هک هسک ر(تبب لوصح) ردءجار هبیسک نیش یکیاویگمص ربغ مشچ ردو) |
 هالوافل عاکس لصاح رداوط قارمط دن زوک یکیا هسرد | فالخ اک س رک اولواییامک اخكنا هیلبا

 ردةمش هللزوک ضغبو ۰ توادء اکا دارم ند-ةمرداوط قاربط هننزوک لوا فاع هدابزنس

 فک کند در هک * راک یو تشر داب مرکو فطاب ۰ نّغس# ید هن زوک قارط یلصاح

 كنيلب وخ مالم هنمانعم یلبوخ یر رد دیکر صو وخ تشرد) هلصفرح ا٭2 اب ناهو مزی |
 رد دکر ف صوهدروخ كنز) لیل ەت فرح هک )ردکعد هاوس یهذ لء*یو م)ظ.ل۶ نعد یف

 ردندنلبق یفاضا هنف وص ود كه ص ناهو-س مر ) تحاصع فرحاب)ردکعد شع ساب

 رار دە دکا هل ۶ كنس نانهوسو) رد هه تفصرد عا)برع هک ردکعد قمو ارز

 یر ؟رسدر

 اچ حارم در
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 ردربعجار هر ددروخ قار )هد ا كد درک )ردکعدرکا قشءو رد مر ناهوس صا

 + لبتع ط ظیاغو ه لبو خ تشرد (تبب لوصح )ی رص لو هةم نا ھوس مرنو)ردک اب یربخو
 هلبا هک اق شمول رود شک ساب ارز همرتسوک تع ال هدزوساک ا نعد هایوس له رک و ف طایزوس

 دتفا نارکبد نکس نایهرد هکره#ندا#ردعقاو ہدایات ماقم یا عارصم زالوا اب

 هن-ارایزوسكرابرمغ دکوک ره(بیک ر لوصح)# دنسا:دد شله ج ب اب دنناد شلضف ۵ امان

 راراکا نس هبل رھ كاله جود رال قیرادعم كالو مکان هریک هنسارا یزوس نع هشو د

 * هطذ*ر مالک | یتتحابق كنو سان رکا اما رولوا مقاوقوج هدننبحاصمكقلخ بولساوت
 ردکع دتقواوا هک نا انقتسا تادارکم# دانک لاوس و زک هکنارکم ۴ب اوج دنسوه د رم دهدن

 دنسوک نالوا یلصوا(تدب لوصحم)ردشلوا عقاو لا صداو فذح یدیاوزا هک ,دناصاورک)
 هباوح هصکیامروص یی هنسفر ندیشک لفاع نرل هیلبا لا وسندا هک تقولوارکم نهرو باوج
 جا نع# د نک ل اګر شاوعد لح ٭ نع” جا دو قحر هحرک *ردا توکس زالوا یا رم

 فذح نوعا نزو ترورض نیش رد شذ جا میری دقت )ردکعد نح” لصا رده ال نکس

 «نیشو) ونقوانک اسایوروسکمواو هدوءد)ردیتفاضا هنلوءقملر دصم شیوعدلح)یدناوا

 نوک وا د شوهد م(تدلوصح)ردعقاو ه دلی هز ماقم هاست ول ردء>ار هدنع"وهدر

 دسزالوا ده عبشو بذک مه .دنابواواهرزوا ق> یا كنزوس ار زز مرو باوج هج لو ا لاوسم
 * ندا ٭ نالا تردابم هاوج هشلاماوا لاوس سد ررغانا بودا لج هلاګو بذک بز وس

 یدیسرنو تسلوج تشیرهک ید.سرپ زوررههللا هجر حش ترض > شاد هماج نوردیشیر
 دنا هتک نادنم درخودشاس اور یوصضعره رک درک دیک یزارمحا نازاک متسنادتساکرک

 دیمال هءاح نورد ) تدسحو فرحاو ) هراب سار ٭ درب شدااوجزا دعس نح“ رک ره

 یدرروص هباک> فرح ایدیسر)یداراو عابجر هدمرب نالوا مزال یرنس ییعد)هدنحما ناتو

 ۳ ر تار ردوداو تاهد هدو ضع! تاطخ ربات ا فرح هک )ردکعد

 زا راط باغ درفم لیقتسم نن لعف دس )ردکعد نابج هلیعف كمالو كوو ىم كلاد
 یڑرس یعل هدنها ما ) تار لوص)ر داو هوم م دەم نح“ )زامروا وع نار٥ یعل

 نوکره یدرو ره“ ندلابآ هش حڅ ترمو> عابح یع) یداراو مرا هدمر نالوا مزال

 هک ردا زارمح ندا هکمدلس رد هدرب هن هکید نمروصاما رد دهن كنابحاو كراب هکید رروص

 ردرلشع د الععو هلوا هدوصع نالوا حد ئر د کردا ارز رداکد 2 قکا یوطعر

 تجز ندنباوج كزوس لوازم نزو هلرکف رایعمو هالذع نا ریم یزوس یکیدلیوس هک ےک رھ
 كيا * ده 9 # ردبتساا باوج هروک دن زوس ییدایوس ارز ر ولوا رو صح یی یعا رکج

 نتفکب)تیقوت فرحات * یا شکن ےھزا نهد نفك EN * تساوص نیع نکس هک ینادن

 ((تبب لو صح )بط عد رقم لی ہم ذل هد یا شکن )ند قاع وب نع ن دنر یر مهزا )هل صف رحاب

 ا رعیملیب غر داوا باوص ندکحرک ید رد:,اوص نیعزوسهک نیس داب وا هکمادام

 پس

 | نابلوا باوص نیع ب وئوط قوءوب یکی زغا یلصاح نیس هیچا ندقهاموب یکیزغا هکایوس
 1 هک ناز هب ۷# یی ء دن ردو وک نکس ت سارک *# ردتمادن یکوص رک نيس هل وس یزوس

 ردن و ڪک تسار نر یر دەت یوک نفت تساررک * ییاهردننزا دهد تغورد

 درف:عراضم لعف یناع)سدحرد ن-ب دنرد)یدنلق ربخأنو عدقت نوا نژو ترورمض
 رد دقم هدهد هد :ءم ناطخ ءان تغورد)ردکعد نس هلاقاو كسروا اق ندندننام ردہطاع

 (تد لوص#) دنس اعم صالخ ردکع دقات روف ردردصء فرح یا ءایاهر )هدنر_ دهن نداد د
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 تست سس

 هدسب نوا تاکیدل هوس یرغوط ەد كسرو اق هدنادنزو كس رلبوس كحرک یزو رکا
 كنذک یزوسوب كاهش ترضح هرو صالخ ندسبح اکس نالی هکر دک, ندنا كس ر وااق
 ند رکنا هتف سار یربمآ نحمصم غوردتبسذ هراہغا اما ردهدلاوحا عجار هنناذ ید ذک

 تیرمضب نتفک غورد# هیدن * ردلءانرلک مزال قانت نیمالعلا نيم نوار دش وا لوا

 هولصاا هراع فو نارد ر نوح دناع ناف دوش تسرد تحارح رن رکا هک دنام ںزال

 تاوسلب ) یلاعت هللاداق راد دیعا رن ناشنا ی تسااو ردود غوردهکم الو

 تزال ترمطیو )یربخ داموا دیم نتفکو ردیلوقم كنتفکغ ورد*لیجج ربصفا رها مکسفنامکا

 ۳ قاوا تایو قاب یعیرد ۹ تو و قوصا بو ) رد ااو رو 5

 فرح هک ) راتایااطخ رل د ندنتسدام ردکعد رزکب ندندنام ردباغ درفم عراضملءفدنام )
 نادر ردکع دهسرواواهد تسرد تحارج رک االثع ردپاهدافا ند انعم هدّغطعفرح مث )نا

 اعیج حارشد ر ردکعدرولاق بناغدرفء عراطملءفدن ام ) ردطرش ناوج هما *هلجو یربخ دناع و )اده

 كم هکب ندندیام نتسنام قا ةولصاا هیاءف-وب ناردارب )هیبشآتادانوح) راذایایوشع ط خراب دندندنام ندد ناه |

 قااق ندن دام لدلامو عوردو )یربخ دن شو )اداه موسوم ( تدصطبار فرحاو نا فر مالساو

 دس ردهنسانعم قه وق و لا هل ص فرحرب )ردناردار تفص هما لج ردکعد شعل العو شکلناشت ردقلعتم هم وس وه

 یطام د لعفدنع ادم دادا ) رد هنلعاد لردصم یفاضا هناشیاولوقم كنتنکتسار )
 یلصا تن هصقوب ) قامت هدامعا نتنک تسارر ) دادم ريخ ردکعد یدااق بئاغ درفم

 هنکلموکو رلیدقار هب ی وة بورا هلا هلر>وا رد ەت ندنسایاب نسون یرلشادرق كفسو کر دون

 ود ید تروف سول هک رلداک ویاغا ولغا هن رل اا ماشخاورلید ردشالو ناق رادعهرپ

 كع ریا لاوس و د یدس نکقنق ج -وب بودا م>جیرادروف هللا همش" توق بول ترمضح

 هکی دل م السا او ةواصا | هیاع بوت سد ولد یدلوارداصاطخوب ندز هکر اب دلبانیع یچیجج

 هقرس تالعوا بواک ند رص یدعا ردخلوالاخ یرغرب ردرلب ذاک یرالغواهدصوص> وب

 تاوسلب )یدیدویداغانا بوق! كح! د ید وةلا ینا نو =| مر جوب یهاشدا رمعهویدلرا

 تحارج هک ر زکب هبمراب و هبهرپ تباث كلل وس نالی ( بیکرت لوصح ) ةب الا مکسغا مکا
 راب داوا مولعم بولنا هلن الب ہک یک ی راشادرو كەس .وب روااق یادت هدهس رواکوا

 2 ع لرارد:کر مخ ید وک لد رص ارز ىدا داععا هد هلن رک داد وس كج 7

 هدنصوص> فس و هکنوح نکیل ید ززا ی هلی> ىىدلىا كەس و ارز ى دو تا

 لصار داکد یکزککید ر مر بخ ید دو یدابا داجعا هن را بخ وډ یرابابیديا را ا بذ ڪس

 یرماف یر دقت لیج ربصذ ید د هرکصذ دلا ردراو نکعاصو زک هلیحر زس هدنو هکلبوص

 یادیهربص نە لج ا لج ريص یری دقت دوخ ابو هلوا ربخ هفو ذع یادتبم یتع رداږج ربص
 دک وک نر ۷ قسا رد و دا هک ار یک * دط3 # هل وا یربخ ل جاو فوصوء

 فرح اب سار ) ناپ فرح هک ) صیصخ فرحارو ) تدحو فرح اب یسک * وزادنرازگ
 ردکءد رد! 2 عج عراضم لء دنرازکرد ) ردکع د كاکجرکو یاب غوط ردصعم

 ردهجاره یسک رع رل دانا لاصداو قذ> یدلا وازا هدنلصا وز ) رارابا هذخاّوم ەد

 ندناهس ردیااطخ رک اهلوا قابرغوطو تاکحرک یب وخو یتداعک كنهسهکر (  ت لوصحم)

 رک و * راردیادع باوص یتس!طخ یلصاح رار د| نیعض عا بوی راتعا هنساطخ یورک
 تادا هل عق كواوروو )ر دعسام انر وما * و زادنرادتروا تساررا د * یتسارانب د شرو ءان
 | ردصءفرحاو ( لع رص و تادا الو )ت.>اصمفرح اب ) روم ۶ نیما ردکعد یلدآتبسث

 سس __سم »سس

 ( س ) ( ۱: )



 یو یر و رسدر

 امیج حارشد ر

 اعیج حارشدر

 یعتدر

 کرورس و ىلع دیس نادر

 یو رسسدر

) ۹۸ ( 

 یسات رواو ) یل وا لوعء كدنرادن تسار ) رد قلی الب دارم ردیتعار ضقت سازان )
 رادمان هلخاتسارات هسیکرب رکاو ( تدب لو صح ) هنسازعم قیدصت ردقغ-ا هلیعف كواو رواب
 ترهش ها ال, یا راز غا ا ندا ی یرغوطو کج رک ید هودا وا روشمو

 رکن یورد * ه.طق * رابا قیدصت ی یرغوطو یکح رک ندنا هسی ۴ هرکصذ دق داوب

 تد >و قرح) رک " فرحا ورد * تسار هس و آنا # نالد > اص

 هت و یک رص رغسک نآرب و )یک رص نعل ردا و دةم مدقم كدنرکن )رلنایوس اط رل د

 كحرک یاد هک هرزوا كن هسوک لوش راخهاعوط نالب رالد بحاص ) تبلوصح ) ردکعدمءاد

 ند د یک نیلصوب ارز رامات .ط ذك كابوس یرغوطو كحركاعاد نعل رد شاکی هوس

 تسار رکا * سا ران دشرهتشمرکو * قو راتعاهداطخ و هلبااطخ رکمزالوارداصبذک
 دصق نفت عرش ترمضح ند اب لاعتفا ردلعاف مسا رھتشم * تساطخ یب وک وت دیوک

 زدمامباب ط> ینوک وت ( نوڪ راف ماوا هب هر یدروج رهیتس# وا هدونا س تردنا

 فاسد و سم کج رک ه-رواو ارادماو روش هل تک هد هل ا هک ر رکاو ) و

 تادوجوم لذاو تسعدآر اط یورزات کرج هاطع# نیر در د الب ی رد" اطخ ن رو

 رد يڪ فت مسا هلل دید كمال لجا * سابات ییدا زا هب س دش قح و افتاب و ۹

 دقاو JH هتیادخ هکر دنوھکتا یدورهاظ یورزآ )رو دما فا )اتم ی ظعا

 فرشاو مرکا ندهدآ یب هدف كنادخ هکر د راج هدنتیقح نکیل ردشم روی مدآ ینا :هرک
 قاغا هن ر دقو حارشاما رد دوجوم د ږوب به هدنوتم نالوا عقاو هد راد هل وا قول

 ردایضف مسا هل د دشت كمال هد لذا )یربخ تسمداو اد« لجا )رغد فورا ابا دارا نت رابع

 ارز ردردهمهن یدیفرغاظیورزا و ) رد هما یفاضا هنادوحوم ) هنسان ەم ناوهو ترافح

 ق افتاب نعد قا ناو )یربخ كسو ادم لذا ) هلوا قوام رفحا ندکسهدنتیقح هکر دزاج
 ق> هبن ای سانشقح كس )رامزان دار رلذازا بو دنا لط نام ی تراب نآد 2 .درخ )نآ دنهدرخ

 ناسا هیناس ساب-انیمدآ )یربخ هبو ) ردادتیم ردکعد كسیماب قحر دیکر فصو سانش
 رهاظیمظعاو ل جاكت اک ( بکر لوصع ) تم نارفک سد ھت اح روفکر دکعد رکاشرمغ

 ندساء-ان ناسا سا شق > باک هل ۱الفعیافتاوردرلک ادوحو.رةحاولذاو ردیدآندنزو
 رروورو بولا لا هاب تدا نانااما نمک بووف یوق تسوقو تكسکو دیلک ارز ردکی
 حح_ح__________حع-.۰ع.-عععءع_ع,) یس * كنس شب و دص ینز رڪد د گن شوم ارت و ره دلار کس # هم #

 رک فرحابو تدحو فرحان ةع ) ردکعد ككسرب صیص2 ف ارو ) تدحو فرحأ

 ددرکنردنوهم شوعارف )شم وس اط> نیید ردندحو فرح هزه )لو فرح هزبشو )
 له تز ) یداوا لاصواو قذ> ن وا نزو ترور ردددرکن ششوءارف ی ر دقت

 لوم كس كننز ردعجار هکس ی رض شد و ) ردکعد كسرروا طا درفه عراضم

 زاوا یشومارف همقلر لکساب و كکسرپ ( تب لوصح ِ د لو شبا دصو یه!

 هل> اغاو هلشاط هرک زو نهد ) كرروا شاط هکا هرک زول رک ز عرا نەمل تلکدربو ید
 هکر ) رلشابا دناز رلتدا دو ا ترا ہعدد رک )رک بو كوو كسوو توروا

 شان وس قازر هک سنعا اب فر داوا وا صیص فرحار سد زا ]وا شوعارف رک ره ۵ لر

 نامزرب تدحو فرح اد یر * كنجرد وتاب دیآ یرمج رم: ٭ ار *هلفس یز و یرع رکو *

 نوسهیادا تناعر ند نیس ه.ثجوا نددزاون باغ درم ع راصع لعق یزاون ) ردکعد

 ند درد دحو فر = ی هر ۸ رد ندحو ف حجاب "لوس ) +اااطخ سد ند اوت )

 2-2 ع ___)_س__ححح-

 ( یو



) 1۹٩ ( 

 ۱ رد یء! لو١۵ كن زاون)ر ءکعد ین هلة سر لو»2»تاداارو) شلوا م زد ی
 یرج) رد هسا دم یو زج ید قرزآ هدو رک ) باس اار ) یهیف لوعة مر تا

 هتسانهم اب رد هل ص فرح رد ) تیحاصم قرح اب وتاب ) ردقوا هدنوتمرمک ۱ ) تدحو فر >اب ۱

 نعل ) هلریبس هنس ق رزآ نیس هیشخوا بودا تباعر ینطار نامزرب رکااما (تیلوصم)
 عب رشاو صور وشکح هلکنس هلا هناهب قجازا لصاح ر واک هکنج هلکنسهلبا هناهد یورح

 ٭ دیاشار رو سز ی و دای یر وزه رور سغزا * هفیطل# :ابا تیاعر یکلبا تاکیدلیا

 تاداروار ز ) ردکعد یلزهرو زه ) ندندب رورپ یکر ورپ نارد ییکرت فصو ر ور, سفن
 ارور دصء فرح او مولا سیر ین ) یرا شاپ زورمس )ودا ضم فرخا و ) ردتسنا
 ۱ فال اره ند هک نالوا دوم اکل سد سفن ندر ورپ ن لوص# ) لص فرح

 ژاوا قبال ةغل وا موق سس رو هکلر و رس هک تپ غو )زا یا یک لها یی ) رک

 راوحر ايس واک *راوخ راډ تسیسخ راک *راوخرایسب واکرب حر نکم *یواتم#
 هلا هباصا فاا ) نداد راوخ ) رد یی کر فصو راوخ رایسد رفص یه یف وج رد هاب

 ندروخ)ردبا ظداز OR رج نون دلو هداز یلابعتسا هلیفذح كتلا کل

 یلکو قوجر و اکراپهنب ریراوخ ) هد هس ضعب) ردزردصم هیانءهر ندراوخو) ندیروخ و )
 ندیاذخا هنسانعم ريقح یراوخ هدنو) زالواررکم هیفاق هجلوا هل وب کچ لوب فوج ینعا )

 قرح ۳ ) رد ییکر فصو بسخ زاس ) لیلعت فرح هک ) شعا راوخرابیف

 هد راوخ راد ) هانعمو هل رد هقاو باوخ راس ) ہد مهسا ضعب) ردکعد یک و وا

 یراوخ ر ۳ سد )ربخ مدعع بسخ رايس و ) اد رخ ومو یک قب اسرد ییکرفصو

 ندا ذخا ندندروخ یراوخو ) شعارلاکد لصاو هتدوصةءهراندا فطع هبسخراپٍ

 دص د ارم ندو اک هدنوب هواک نیب كی قوج هللا تج رم( تیب ل وص )۴ی داتا اطخ

 یر دو ردلکد واک تعیعح هل ر ط هد ا ارد ھی كء قوح نعد )رداوکا

 اراز کرا یلآ بو دنا لیزر هنازمم ناسا نک هلدا جر هی Er لوکا نالوار و رپ نت

 مقاو تفص هواکراوخ رايب هدلوا عارصم ردیجب وب وا قوجو یاب قوچو ی! قوچ
 یم راو کرج * رد لمأتردا تب ا ةر افت ردقو هب هبفغاق سپ ادم هدو شاوا

 ردنعراضم تادایمه) هشت تاداوح * یهد رد ناسکروج نرخوج * یھب رف تدٍاب
 ها4 ردصء ءا یدرفو ) لود لص توصهرعانو) بتاغدرفه عراصع لود د اب (

 هل وح) رده ا2ھ ر“ هللا هاصا ءاهو یرسک كاو یوکس كنارو ىك كلان هرف) یٰعاف

 اس دال هیم ال نا ووج ) هل. فرح اب ) رددوجو یدک دارت نح فید سا تادا

 نیسررب و رد ط ع درف» عراطم لسعف هل رسک كزاهو هب مسکو یصق كلاد یهد)دیک ا
 ید هک رک ٹال زع- اکسرکا یکواک ( تاب لوصح ) ردیاو-ءفم مدقم كايهد نت ردکید
 كارم ییدنک لب عاح نیر رو هنر ورا هنو یکنت یکر خ تكسزتسا تدر یدک

 یک یکم 1ا رخو راک نیسکر ک نادا ماست : اچو و وج کالا ىد ک رخ كسا ۱

 اما رد * تد رب * شا ۰ قر لعاف سی ر دیاوعقم باب یه رف ) ۱

 ناو« و E وش ته نعرا Ec 25 ك REE ۲۱ مدا دیز رف" یا هک تسا الا

 0 را و دعای فو رم تە تب ۲ ذ تو الح س د نشد لدکتت

 نیحرو وا بوت 1 ند 35 لر وانع اکسر زا ییغوا مدآ یا کد

 قیام ول ي ذا مرکذ ےہ س) 2 :و طو 3 زوطءا ۵ عو نو قو هردنا حات ورة بیر او هبسرکاو

۳۳۳ 

 ید 3

 اعیچج ح ارش در



 یر ورد

 یی در

) ۰۰۰ ۱ 
 سس

 نیسر دا نخ یم کمللو مب و نیس, دا دهد: حب هل ) نیتسر ولا ۰۵ هع داع حب و

 رده نا i ش روھتسح یس دردن رک * شایو رورفم یار دنا هک * ههط5 *

 فصو ات ) فرظ تادا ردتا ) ردفورصع هل: اع و دو ر ر 0 د

 رو: و ری دع رع یا ر ها رو هتسخو )ردصم فرح ابو) هتک ريف ار

 ندقح هةوا ل ا اند یا ) نیس لعفاعو رورغم هدا دو تم ا (تد لو صع)

 شا ر لد ندرتفو سالفا ینو ) نیس ح ورحو هتسخ هدنفاراط لا هاکو نیس ل: اغو لهاز
 * شب وخ زا یزادرپ قع ی مادن * تشا تااحارضو ارس ردوج # نیسرطاخ ح ورح و

 عراصم لعق یزادرپ ( ها اش دص عو معا )رد هادم روحو ر و رس هد وب 9
1 

 هسا لوم ڻنيسرواوا لو فتنه رب شایاوهس نيد ند نیخادرپ نداد زادر )رد بطاح در

 1 میر ردو کالا هدمعو هدر ورس ا هکنوح ( تب او رطح ) ندک هتک دوخزا )

 یاش تکذاار یکی نوڪ: تدارا * تربع * نیس ر واوا لوغثم تقوت هادخ قدك دک

 ردکعدفک نوع: هیمال نو :تدارا * درادهطن یعام مکشردار یرکیدو درادورف
 هدنودرادورف) یاو طاغ راند ردص»فرحردت-ت فرحا ارز)رد هبناس یهاش تک)

 ودلاب هام هم ال یمامم کش) لوءةم تاداارو) تدحو فرحان یر کید) رد هثمانعهرردنا

 ییسل رب : یدارا كاادخ (بکر لوصح) ردکءدردا فح درادهگز ردکعد هدننرف كل

 دا مهار ۱) رواوا شد ورد ت ودا تغارف ییفاهاشداب یی ) زردنا ندتطاس تف

 گردن اجار ز)ردراشا هب ی کلوب رداد كدرع ندا یحم حش هک ذاع نب یک و)

 یب) هد 5 قا یس رغرپ را وار نرل رلهاشداب یکراذوب هعن جد هدهعااس نادا

 شوخ تساقو ۶ یک م السا هیلعرمغی سون وط یر کمر دلو نمد رد اط ددعا

 هد هعمل صع؛ تسنقو * ساو وجتوح مکشردنادوب دوخرو * سنوهونرک ذ دوب هک ار نآ
TE GE)ر دهدنر د تار سکنا ص: ےک قرحار) ارنآ )رد تعص كن 2و تو  

 ندنا لاعفاردلعافمما سنوم)ردتفاضا هئلوعغم لردصءوترکذ) تفص طبار ف رح هک)
 سام ردکعد قلاهع رع نوح هیعال توح مکش) ات تادا دوخ) رده ندرکاورو

 كس هکر دشوخ یقو كسک لوا ( تب لوص ) نوهتیاعر هیفاقرد هل رسک كلون هدنوب

 هدنغاسروفقسلاب هسکر کردشوخ یاحو قو كنديارکد تس اد ینهدهلوا اراک الرکذ
 یادخ رک ذ هدخ د ىلا مالساا ه لع یسلو تک ات مالسلا ی سو هلو ا

 دان فطا د کرد لوو یندش ر رهذ غيرك #۱ ت>#*ردشم اب ابا 4۳ چیه

 رداو ههطاور گرم بودا فوخ ید رکحو رک شاب ار د ےک دناسو راد ناکذار ناد

 ردکعد هد هر د بناغدرغ« عراضء لعفدنانح ( ضصع فط نعد هاب فطا چ )زالوا

 یعدرای !ناکیت لص فرح اب ) لودقم تادا ارو ) ایقْشا یه ردکءدژرءارب رد ج كدب نادب

 رکا (بیکرتلوصح)ردادخ یلعاف باغ درفم عراضملعف دناسر) دک ان فرحرد) ا

 ندنسوةرو 3۳ یکم ونک TP ین نیا راه ا ین دسرکچ ین رهقادخ

 نعل رر دشرپا هرا دهس یرلبهش هسردا راهطا فطا ین٥ هسرد هررد نیس هزم ۶ قطارکاو

 E لاصدا هنمافم راد ءس یرایش

 ردردصء هرزوایئزوترُف*مترذدعهرد هلل و هد ترذعم یاح هبال هو باطخ *# تسارذعم

 هدردا بطغ راهظا تودا با طخ هل ارهذ هدرمشح لات یادخرکا ( تب لوصح )

 زالوا یلاحم «راذتعا كنادنابو) ز وا لا هرذعه اینا نع رد رب رذع هل هادا و كلانا

 ( هدر, )

 و ٠ ق



) ۰۰۱ ( 
 ڪڪ

 ازا رد هیمال فطا یو ر * تسرفغم دیما ارایعشاک * رادرب وکف طا یو رزا هدر *

 لعفرا درب )ردلباق هدکمرب و ندم هلفلکت اعون هج رکا ی قجاردیاهدافادیک نهار ۴ لوبو
 صیصخت تادا ارو )ر دیعج كنيقش ا ةشا) لیلعت فرح هک ) ردکعدردلاق بطاسخحد ره ضا
 ردبا تاجا مودا ناطخ هادخ E SNe لردص» ترفغمدما)

 یدیما كناعشاارب ز هلا فطاراهظا بودا باج عفر عي ردلاق نهدر ن دنزوی ف طا برات)

 هل اف طاراهطا یدعاراردیااجر نارفغرراکهانک ی صاحر دبااجروذعو ترفغ«یعیراو ینرففم

 یفق بیذعت دربکن باوص هارییند بید أ هکر ه * ظعو * ندکتچررلنوس اسلاق مو رح
 هدئاصا کره * ربک الا باذسعلا نودیندالا باذعلا نم مهتت ذنلو )یلاعت هللالاق دیآراتفرک
 یطرش ی ام هکر ه هنسانعم مکر دعسا هک یت یدالوا نا ررکم هکترد هک سکه

 هناباوص هار) ردتفاضا هلعاف ردصمیبند بدأت) تبحاصم فرحاب ) ردنعصت*

 لردصیبقعبیذعت) تبحاصم فرح اب)یحررمغ برد ًاتبو) یر لوعفم كدرکنو)
 طرشباوج هیاعف هجو ی رهراتفرکو ) یک صرمغ لوعفم دنا و) رد_تفاضا هثلعاف

 هکیدید دهاح اما راباذع یربغ ندرلنوب و كلرساو لتقردب اذعاند ضرغنداندا باذع)

 ( بیکر ب لوصح )ردنرخ | باذعربکا باذع ) ردهتسانعم لبق هدنو نود ) ردربق با دک

 یعیرواک تفرک هنیذعت ترخآرفک هیاوص هار ینمیزامتوط اوب باوص هلی ایند هک هسیک ره
 عل لوا ندناذع ترج ازرریدناطن اذعابند هرلنازب هسلارروم ادخ هکشرکح نادع ترخآ

 هلبترابعرغ نظا نود) ردهدنة>راذک ع رک تب هدنرخا مهو یراناز ردیابیذعت هداینديه

 یونشنو دهد دن نوج# دن هکنآ نارمهم باطخ تس دن # تب * را ا فلا هتخاران دار سفت

 هرکصذدلا نعي دنب هکنآ) ادتعرخومو هیمال نارتهمیاطخ)ربخ مدقم تسدنپ * .دنهذدشب
 عج جرا شم لفد# :هد) یلوعقممدقم لدنهددن)لیاءت تادا .N دسحو دی

 كدنهد دنن )ردکعدنیس هیعسل | ی طاع درفم لیقتسم نل لب عق یوشن)ردکعدراهرو باغ

 ییاطخدرواوا (تب لوصم) ر دکیدراروق باغ عج عراضم لءفدنهذ) ىلومةم مدقم
 ها نيس هیسلاو رل هر و ت مصل هکنوحرد و سح ى ا

 ناخ ك *# تربع * لاردا سدح نس هج ا!وارذپ تص یلصاح را روق عاب هکغاناو

 تگ ۷ دیر لغم ناسلا دمقاو ناشیسب هک نارا شب دنرک دا - نابن لاثماو تاک

 نا تڈ لاثما )ردءج تادا نولو فاا) لتدامس نسیردکعد لتع ہا فصو

 زدهنیشس ییصاردلدب ندیهرءاه یتا ءاب و دا فرح نولو تسد فرحات نیشاب ) هیم ال

 هیمالناشلا هعفاو)تبحاصم فرح اب) رده وب هد ارعا هدا تېس ردعج تادا نون و فلاو

 كرلنلک ندکوا ندرلب دنکرلالوا تخدوعسء (پیکر لوصحم)ردیاوعهم مدةم كدننز لثم

 راک هرکصخدرا ,دنک هک لوا ندنا را رولوا حصد یتعپ راراتوط تحصن هلبتااکحو لاثما
 دنهل دنبهلاناکحو اب هالرل-ا ن راک لوا ندرل,دنکر لیلت داعسلیصاح رارروا لثم هلرس هعقاو كرلتا

 EY لواندز لد م ب س یتاءفاوو لاوح 1

 باغ درعه لءهتسم ید د لعفدور * دنردنآدن e کد نوح #* زارف هناد یوس عم دور

 ا ود ردنا دک ًاییوسزارف د )ردکعد هناد بئاح هیمال هناد یوس ) یلیعاف عو

 دننردناو ) یحشرمص لوح م دعم لد ,) ردکیدغمرغغر رم رک د)لیلعت تادا نوح) ردزاج

 ین مرغ نوچ لب هجوت هند شیزامراو نیا ها ی ( تیب لو صع ) ی ربهروج
 | راش اوس راد رد هنسانعم هل هو برق هدنول زارف) هروک شان وطهغازود ین ھل هروک هدد

 ا

  ( COROس (

 یو یر ورسدر

 یعاو یر ورس دز



( ۰۰۲ ) 
 [- ۲۲ ۳/۳ 5۹ ۰۰۰٩۰۰۰ آ)آ)) تیم

 2 الءفرمک )ر دیاوءقم مدعم رک دت "رتب وئزنارکیددنریکنات *# كاد تبناصهزارک دا *

 ف رحات)رد هيم ال تفاضاهنارکید) ردع ج كببصء باص م )هنعانعم توطردیطاخمدرفع
 یلصارد هلبااب نارکرد )را هیوط ب اغ عج لیقتسم ید لعف دنریکن ) ماود فرح اب و لیلعت
 مکان نوط نعصن ندنراتیصمراب ریغررو لقب رط ماع باطخ (تبب لوصحم) ہر زوا
 هاکناو لا تربع ندرل,رعغلوا ندرلوا تربع هلاع قلخ ییعد ) هیغوط تعصت ند سراب رغ

 ES نوچ دا هد رقانار ۲ تدارا شوک 29 كا 1۷ نكح # * لواحصتم

 نا قرحهک) صیصخ فرحارار نآ * دور هک دنکوح دنا هدیشنک تداعس کا
 دنا هد رفآ ) ردات ندمعر دکع در ما هل رسک كم فاک نارکر) هاب تادارا و

 هنساشم فکر دکعد هک ها هلصاوا و نوح)ردکعد ردرلشءاراب باغ عج مصق ندیام

 دنک ) هلص فرح اب ) ردکعد هکی ب مست لواو هک ارناو ) بلاغ درْفم ع رام لعق دونشب )
 لوا(بیکر  لوص) ردکعدردراخ کج 2 باغ عج مص ن ندیضام دنا هدي 7 هاب نداعس

 فلوو ت دارا هک.االوبق زو قح ییعدردرلشعا رب رغاصییعل رغآ ناو یتد اراک كن 2

 یھب هدشیا هکر ایا نرد رلذابا قلخ یلاخ ندندارا نغلو یلکوک یلصاح رلشایا یاخرغا
 هلل د :کتداعس کیس لواو هیابا لوبقو هلیهدیشبا لوسروادخ مالک هکر دا ت هن

 یرورشضلاب نعل هک هری یراکدکج هکر دیا هنری تلخ تکنو دوعسم ی وردراش کج

 تكنو دو هسم هکر دیا هراح هنرد راثلبا تو هک یهسیکر رب یلیصاحردیک هرب یرلکدکج
 قسااهکترولم هلوا تعدو قش ەك هلواراش با قاخ ]نكتو E هل هلو |

 * یا دخ نا :سودكي را بش # هءهط *ردهءا نطر یف دهس دیعسلاو هما نط ققُش

 فرط هدو یش) رد رهیمالو ها یادخ نانءود كرات بس 7 نحو زوروجد ایم

 1 0 ف رح او )رار چسا نادا 1 شعاز لب سد هد هک قاکارف بودا را تعا نامز ییعدیسنٍادر

 هدنشخر ها ب هدنشخرزور ) هش تاداوح ) ردکع دراردلم بئاغرفم عراضءلءفدبات

 ت د لوص ۶# )رلي دد هدنشخر بودبا فف ىدا هدنڈ خرد یلص ا بئاغدرقم لعافیسا

 ادص لب هد رر و ايض نە رار داپ یک هدنشخر زور یس هک ی قلکا و اد

 روز تدا سنو E ERR وايطورو ردریار یزد وکو

 یکن شو رزور كي رات بش ) ردنراشاتداعس نو *هدنشګ یادخ دنګ ات * تسیئوزاب
 دل ءفدڈ) تیقوت فرحات ) رد هیمالوزا روز ) تیحاصم فرحاب ) هنساوا ناشخ ر

 ند ثك رداعاق 100 9ا ها تفاضار دیلعان هدنش 2م یادخ) بئاغدرفم لابتتسا

 رد هلتعاطو تدابع ترک الوردلکد هلا هکبتوفووزابروز ت داهسروک ذع نکیل (تییلوصم)

 * یار ۷ ر د)کح د یسک رد ار ۵. طع یلص اح هیلسعب یادخ یطهو نسع هکهادام

 هش رپ یاب ر هدنوب ٭ تسدنر الاب تسد مه وت ونا یرورسو یلودس نادو

 لاخ هزو ےک ر دکر ک قهوقوا هلعابشا نمط كنوت)راشءا یحاص ص: ےن ېچ رلنازا هعطق

 فرح هک ) ردهدحو ملکتم عراضملعف مان ) هنسانعم مکر دا هکو هلص E )هیلک

 یر تسنرتالاب )ادتم تسد جج*) همالوت تسد) رد هسات -. کاح هلیعت لواورواد) لیلعت

 | (تد لوصح) شءارهام بهدیسراف ن رد ندا قاضم هیالابیسد )ییاهتمهریخوت تسدزو)

 كنسوردقوب یا ارش و اف ندا یرازو هل توت تب راکش دیک ندنس برأب
 ی* در

 رداقارب زر دنوتسوا ندرللا اھا لا ردد كنس یعل ردقوب لار كرحو ندا كلر دف

 | دوست کیک یربهروتهک ارنآ# (هددبا قو هللا دب) نیس شم هرو ا نیس نس قلطم

 ( هکارنآو )



(۰۴ ( 
 | تیادهوتلالد نسدک هب هس < لوا باب( تی لوصح )* تسینربه ر دک نک کوک رو
 نعپ نیسردیا < نس هک یب ھسو يک لوا اما نشود هنلالض نعب هلوا 6 لاض لوا نيس ردبا

 كنیادک * تربع تربع # یاس هللاي دابءلا زالوا ر بھر و یداهاکا هسی ج نیس ردنا لالضا

 ماتا كب ) ردهل وب هدماح رُف رفدن ءاشداب )دیناس م اا كیا هک ماجرا 9دب هاشدان , زا هما

 ۳ بقاع( بکر لوصح )رد هنسان و ذو ماج ا)ر دیک رفصو ماجرفدیو

aکیک * تا # ردکب ندهاشداپ نالوا رم ت ہا ین ر دکب ن د ماجر دی هاش دابادکربخ ی  

 رر ۲ ) تدحو فرحاب 3 * یروخ عش س یبداش زاهب * یرب اما داش د شش

 نامداش )ردعحار هعنیشو ) هنساد»ء كوصو درارد دنسانعم سد لید كل. ءا ) تفص

 هک ی 7 ناعسآ یداوا مس هسا ثوم رورس هرکص ےس( وم كمر کی ندندینام ردو 7 فصو

 نایت جوا سد ردکعد قلنامداش ردصءفرحاو ) یداوا مس کاو نکا ییکرت فصو

 هک نامو )هللرمس۲ كنارو یک و هلسالوم حرف رد هه تقص ۳۹۳ را کر

 تدحو فرح یانو ردصمفرحلوا یاب یر.داش )لمأَف ندردصمءیاوند هدننامردجخيح

 ردهدتق هر هسلوا لاوس نيد رد وحا تفاضا هرو ردهر درص مار نال وا هدی داش

 هبیداش نیش شسپ ) تفصطبار فرحهکزک )هلوا یدرروباوج هن بک رد هتفاصاو
 هګ درا عل نيس هکح رورسو قانام داش هعدرا کا هک رب ( تب لوصح) ردءهحار

 رورس کوص لیصاح نیسرپ مت هج درا هکر دکب ندرورسو قأداش لوا نیسرواوا مرخ و داش

 ترا ناع زا ار نمز # aa طا * ند رورس ن نالوا دصع یک وص ردك هصغ نالوا

 رد هلص فرحانو صیصخ فرحارار ن نمز * a EE شرب ر ءانالک را.۶نیمزرا ار ناعسآو

 هدن و امای ؟ نونلآو هخارجاص زگ ید لوا ەد ٩ )رد هنسان هم یءاص هدول راثن ) هنسات هاب

 د دمد رفع عراصم لذ شر 1 )باقە ( ردکعد فرات هل رمسک كەرە هانا )رددا بعناراب

 راح هو )هنسانعمیذلا ردلوصوم ےس اام تمحاصع فرحااع )ردکع درزسندنابلءفتر دماغ

 ییصاحندناممآ هنیمز ( بیک رت لوصح )ر داوصوم لص قوب یی ندبارعا هیفرظ "هلجرورحو
 كناا او راغ ندنمز هناهااما ردناراب راثت لوصح ندنایسا كبمزابو ردنار اب راثت

 لوا ند: رس ها اطهار او ه هد 2۱ نكرر هل الواهدنجم كن دنکیف رظرهرب دنفرابغند نبهز

 راک سدزا ش سد ئ یوحوت * راوارساندم۰ نعیوخ ترک *تب# رادیحلواوررس

 هيلا شیوخ كيتیوخ )ییالریغو قفاومانراوازسان ) هیمال نم یوخ ) باطخ ربیع ترک
 ملک ی ےس راک راوازانو یققاومان ماصخو معوخ مناکسرکا (تش لوصح ( رد هیمالو

 هاهو دش وب یودندب ییییاعت قح # تدا# هاجا لر ا هموق ندلا یيدعاخو ییوخیا

 قعارق وج ندندشورخ ) رد باغ درم عراضم لعف دشورخیم * دشورخ یو دنس ی

 ردتمرغ> و كلر وکد ارم هدوب ها یک ینیدارفوج یسریفو نزقو كالهوجالثم )
 نمدوک و دکوق اما ردیا رمسو رروک یتعا رجو تومع ك ارللوو یاعت یادخ ( بیکرت لوک (

 یدو نادبیغ قلا i هللاب ذ دوعا *# تان * ردا ردا راازفا لرود ۵ هج اا هد رر: حو

 رد کیو یجب باغ رد ییکر ت ر فصو نادي *# ا نک تاسد زاد 0 وح . لا ی کا

 IS یدوس )مال دو لاع) فر رس ) شم نری

 مروعص هی ادخ نعد همها د وعد( تس لوصح ( ردکعدیدزلوا تحارو یدرُیلکید یضاملاح

 دسوکر جیهیدیلوا را درمخ ند بغ لاو> | نهد ید لوا یجب بیغ اع قلخرک | ندنرمش كفلخ

 یدیلوا ماطمهنب ویعكرب یر قلخ ییع؛یدزرابآ رو نو شواس آندو هد ا یدونکو

 ی در

 لع دږس نادر



 ىلع دبس ناد

a 

 یک داد

 یر ورسدر

 ىلع دیس یادر

) ۰۰4 ( 

 هسفن لاح برس یتسانعم هلدوح لاح ( یدزریا یاکدنز اس ندقعلخ هداید دیک چ

 * دایر ندنک ن اج لي تسد زاو دناردب ندنک اکیندءهزارز ٭ هباطم# شءعداطخ نید

 فدامهلیرعفاک فک ) بلسفرحأب )ندناب ترمص ردلاکم مس لر یزبسک اد ندعم

 یک رصرمخ ندعز او )یی رم ءلوعقمرز) ردکعد راقج دارد )ردتعزاق ندنک )ردندعم
 هدارعا ردییک ندنک ن اکی ندنک ناجم ) هیمال لرخح تسد ) ردقلعتم اکا هدندنک ناکب )

 ناج دارم ندندنک ن اج )ردعقاو دابر هد هس لعل رددآرد ندنک نا یردقت )

 راقیج هلذمزاق يدعم ندندعمنوتلا ( بیکرتلوصحم ) كيکج تقشموالب بر
 لیصاح راعجندنلا کچ تعشمو نجبز قوح عا راعیح راک وشکج ناحندناا کالیحاما

 تسار هلهج و وب یسانعم دیابت رب سب زاما ندنلا هللا الب هکد ندشکیدلبا كاما هداز
 نوعا دصق نیل و ردن وععلوا قلاطم هددفاق هلاح یرکذ ناک هرکصتدندعع ر ولک

 نیدراقیح هلکلوا نوتلا ندنلا كل یسانعمكاینانعارمصء ) رد نوعا زارنحاندرارکتو

 هک هبدیمادن وک * دنراد شوک و دنروخ نانود *۸«ط#3 شهراقبج ییانعنالوا دوصقم

 یربخدنروو )ر دعج تادا نونو فلا ) ردهنسانعم سکانو سیسخ هدنوبنود * هدروخ
 یوعفم ل دراد شوکحو ) لدنروخت ) ردکلیا ظفح نویلقص ندی رادو نتشاد شوک )
 هد روخ ) رد هنسانعم هيليض ةت نم هک ) ردهب ند روخ كيدا ردسعت هدمها )ردلام قو ذح

 هکر اريد زاراقاصو رازع قلام رلتلوا سسخو لح ( تیب لوصح ) ردهدش هدروخ یریدقت
 هسلا نره تویلفاص ندعلوا جاتحمو سلعم بوس نعي ندعلوا شعب ردکب یدیما كو:

 كلدما تویلقاص نعد ( لوک لا نم رمخ لوم لا )ربد ترع هک ردکب كناديما ود مراد

 فرحان یزور # هد حوا سکاخو هدنامر ز * نمد ماکب نیب یزور * ردکی ندسعل وا شع
 كؤ دهيمال ۰ نشد ماک ) ت تعحاصم یرحاب) تبطاخحت درفع عراضع لف ۳1 ( تدحو

 راسکاخ) بنا د رقم مسق ندیضام لس ام | سرو ھاز کمد هت داره

 یک رص رغ نورد ماکیو ( یرلح رص لوم كنش هل . یسکیاو ردقوطعم هبهدنامرزهد ره

 رید هیهسک نل او بوتا هدقاريط هدلامعتسا اما) ردکعد قلقاربط هد خل راسکاخ )
 تا رعت ندهناوند هللا راسکاخ هدهدنوب یب ۲ نیا ناب رع ناب هدکل هلل نح كيرع راند

 7 ردپ الا رشک لجر راسکاخ )ردیش ان ندنونج قاقاصبویع یلام یکیدلیابسک یشکا ریز
 لوب لوا قا یانعم هلی رب وص نعم هتشار قاربط كةس نيک ردیلصا كرا-دو مهرد

 هلهجورپ رارکت هدول الا هنوک لاحهد رو دن امرزار نعد نږ یزور یعلاوهک بو دار وصت

 هدرههدولالاش شنو نأنراوب هدنامشرزهک شش ددا ممر ییبیزور ) بودیا ریوصت ید
 نوکر ( تیب لوصح سپ )هس نع هللاع شابا هدولا بآرت ب ینیب یانعم نیید هدش
 عارصم شقل_بوب وذ نلام ندب شلوا راسکاخو شلاقر ز هجندارم كنشد نیسرروک

 دیه ناتسدریزب هک ره * بدا * رونوقوا هلتکس ین نعب نیساقلوا تافغزاوتکس هدلوا
 كن.شک ردعج تادا نونو فااو ) رذییکرت فصوتسدرز# دیا راتفرک ناتسد رب ز روج
 راج رت باغ درهم لبقتسم ندلعف داش ( یک اناعرو همهدخ ردیراع ندرلاوا هدٌنلایا

 رد طرفن كتسد ربز تسدرز ) رد هیم ال ناتسد ر زر وج )هلص فرحا روح ) ردکعد

 هریک دلا ىلا هکیکره ( بیکرت ل وص# ) ردنرابع ندا وقا عج تادانونو فلاو
 هب افعض یلصاح رولوا Lo ۳۳ رواک راتف رک هتسافحو روج كناوقا با تح هب افعض و

 تسه یتوق یورد هک و زار ره هن * یونش» * رول وا الم هل رهق اب وقا نایلیا جر

 ( یدارع )



 فرح ابو ( تبحاصم فرحاب یدرع کت فرح اب یوق * تسد دنکشبار نازجاع یدرع *

 هب وزاب هدد یلبعاف بلاغدرفم ع را ط.لعف دنکشب) صیصخت فرح ار) ارنارح اع) ردصم
 (تد لو-صح )یک معرض ید رع و )ت دیسبنا و یګ رص لوا لوعف«نازج اعو )ربع حجار

 یا رە ینا رر اع هل اروزو هلک لد مرداد رد راو توڏ هدنا هک و زاب هکر د-اکدهل وا

 رولا ماقتاندنا ادخ هکلب رد کعد رلاق هلان هسردبا هلب و یلصاح رے اکر و ا تسکش
 * یدنءروزیرو یامردهک * یدیر ۲ دون مارناد.هص * نو هددوک نة هسوک و

 لعف یئامرد ) لیاعت فرح هک ) رک فرح ابو ررمط دنزک ) صیصت فرحارار نافیعط

 یرورسولءدی-نادر | فرظفرح اب )ربا ؛طخرلددندندنامندند دامردکعد نیسررا قد اع بطاخ د رف۰ ع راضء
 ناب ز زو رم ط چ یک هلی هناکوک کا( .لوص#) تدح و فرح ابو )۰ ال دءروزرو>

 نیعرواوا رافرک هن رهو تسد ها نیسرولاقزجاع هدنسافج روج كدنءرو زربارب ز همر دشرا

 یرورسولیءدیسنادر | د دوز او ه- نیددتدحو فرح ی ایدارز

 یرورس-و ىلع دیس نادر | ده۶ دند نارد فالخ نوج لقاع# تم> *رلس باش اف یاطخراذید رد کر فصو
 ع راضملمو ی TT صنوحو

 روط ه داراو رواواص صاح ) هل عم ردارع* نعي )ر دکعد راک بلا درة

 یک كنواما هدلصا رواوا هدرا- کی کل ) رولواتباتو ردنارارف و ) روق رک دن رکلل )

 یفالخ هدهتر وا هکنوج یک نالوا لقاع ( بیکرت لوص) رد دا مرارق دو تک هدرر

 هداار ز )رد زا رق نواوا تبات هروک هدارا ی هکنوح اما ) نعروط هدنا ردا ره هروک

 و تم یدانا امر دن رحمت و فا ) هدنایم م تذلوتو ال> هدنوب و رد هدرا تمالس

 دا مهدنو ردا اف ےس سا ند- اب هلع ضد اقم ) ×* دیا ی كبة ن نکیلودیاب ی شش ه-اررماعم

 ك ر )ردکع در٥ ج واك وسو ) ردکءد ا 13 رک چ وا شش ەس )ردا وای رطودر هلی>وا

 _ِ E ودسورد نا و رو مار میت 2

E کو ۱ 4 EEE هاتوا n 2 O. هاگا 3 E: 

 ك - هکر داکدہدنلایدن رگ و کرد كلا کیلو ردکت ندن دید قاتو OE ( تیلوصحم )

 تجرد وح EE ET ا تفکیم TE ورد عرضت * هلوا هدر

 فرحر ( تاک> فرح یمتفکی.) تدحوفرح اب یش ورد * "هدن رفآب كنار

 ام هددد, ,س زا یک یییداوالب همه هژ و رح لع تجر هدب رع هکهلوا مولعم) هل هدرب یارد هلص

 ۱ مسو ن ۲ ندهطاع" هدر 1 )دک ًاتتادادو+ E رددب عج ناد )ر دلع ہسم هلو ر>رب

 ردکءد نیس ش 5 +اراب تطا حد" ةه مسد ند ڪا E 1 ا لات ء! ف رک ) تطا# در 2۰

 رد لوا رەد هرزوا ودر سد ر دنوجا تا طخ ر ی هد “هدو رفاو هد 5ز 1۳

 تجردو >ورلس ا هک ها تجر را ارا تراب یدرل, وس هاا سش وردر کک ر : لوص)

 رد- کیا تر هرلنا تاکی دابا قلحیا | یرلنآی ا نیس شارب یا یرلنا ارب ر) با

 درما )رح سلم لا جدام ت تسدرد کاو ا کک ا * س کک *

 ا روت

 یع در

 2 ی” ك رتش زار به تسار تار تالمص» وی تر اد شااراو تب ز

 | زد هوا عاص ی روا هک ردناشد یراک دارا عضو هاتف دنوب |۶ )ناب فرح هک )تدحوفرحا

 دک بام د :لکش رانا وح ص ٭ ۲ و اش دو روکش ضب هن ر هلن رھا اظ تو هرژوا ن کوک فعال

CIشر  



 یعدر

 یع"در

 یزور منو اص

 یرورسو یءدیسنادر

 ی در
 رد واسم ما ) يا )

(۰( 
 سس

 سست
 یدناوا نا لصفم اشاس هک -اح اف لو یدررید ءا هک یدررداآ ادب

 ىحف كاانو یتوکس كنه” نیشو یم كم فاک و ینوکس كنونو یعف كر یرنکنا )
 ادم یسک لواهن :ساتعمایر د لص فرح رد تع درد )رد هست هم لزو هلا هلصا ءا ویرمسک كنارو

 كهاتشداپ وا ولو ار ندرلهاشدا مد هلی و e كيو مد تب نچ ) یری دودیشجو (

 كنا E ۱ E ها و مجو) هلص قرح ا س 2) رد يسا

 لا غاصرد هکر تسار ) یکلوایرمخ تسارتسار( ادم تاب اه اف ما )هل .هد
 ۵ ندربختادا هل ا اوردنکمم تسار) یعکیاو) رار دنع )ەچ EE باخ عاصو

 یتسارتش ز) ردکعد هتسار هلص تاد! ارارتسار)رواوا كعدردکتاریسانعم ردانو نيس

 اع هناتفقهک دسوک رب لوا (بیکر ت لوصحم) رد هدسانع«یناک هدنوب ماع) ردصمفرحایو) هیمال

 یشبارآوتش زعیج نوه رلیدیداکا ) رددی-نج یدق.طزو هغ ەپ عب )یدو كزوب هاو
 یار ردیفاک تن زقاتسار ملا عاص هک یدید) ردکل غاصتایطف هک لاح درب و هلالوص

 * ای ناشاقن تک نود رف# هعطق* یساتعع قلب رغوطو قاعاص نعد د )را و ما ما هدنرابع

 را ته )تمام رک ذ صد هداواتالوانانودب رد # دنزود شهاکر > نوار هک

 ردع“ هل رسک كمع ءان وءارمد)ر داود و لوعع دار فرح هک )لو2متادا ارو ) هيم ال نیح

 لبا هک هکوا هرق هلیوکسم كنارو هلب مسک ك اخ هاک رخ) رارید هدنمآریب )هنسانعم فارطا
 یر عاتوا هدو اک رخ )رواوای کش هیت 3 AOS وا ع ردرولتروا

EAN ۳د كدلك هد ییعب ( لوعفم رد کعد ر هک. د باغ مج ع را د لوف دنزودب (  

 الثرار کید بوک هدتسف صع!ندرازپ "رممآ كزر ی ردنداعارب ز )ردات

 هک نساهم كنا عارمصءنالوا لصاو هب انعءوب)ررکی دو دک یب رلترابع دابتداعسوداب كرا م
 ۳ وس قب ز زر هدانز نیبدرلهدبا ت٥ رح یرب نالوا مزال ن ا د کار 1 ك هاو | كنا

 ات ده د رھ یارآد كنار ناد * رل ثا اطخرل-: دد ندخو د ردعراضء لعد دنزودب

 كنو ) یلوا لوعفم كرادناد و ) لوعف۰ تاد! ارار ناد # دنزوركيت و كرز دوخ ناکبن هک
 دوخ )لیلعت فرح هک ) ردکعد توط ندندب راد ردبطاگدرفء رها لعف رادو) یتسنا لومفم

 سد)ردکءدردر لنداعسو واوادنزور كنودک رر )یو دمت دنزور كنوكرزب )دک ًانتادا

 لیگ: د هنفارطاكحاک رخ (تس لوصح)ر دقو جاشحا هک ابار دقت ود دنازورك و دتناک رز

 كبو رواوا دوخرلببا ارب ز رایهديمیا هلا تراعریا قەد توطیایرانمارب هکر دت وب
 تیاعر ینایرنمارب للصاح ردکعد ردرلتداعس بحاصضرغ ند-؟عدزور ك ) ردرلتخت

 یرازعارب یتسانع كد ع وج )ر دیا ا طق تیاعریرلناش هک ررولا هل 4 ییاعررلیما هک لر ِ ۱
 7 ردرلاتداعسو ررواوا دوخ رب | زن ی شک لوامیا هلا تباعرییا هرلدا ید توط یی

 ند: حاب داتفکار تفگار کرز# 7 تر مگس 1 قسم هباعددب نیبد ردوو یرلج !تحاالصا

 لضف لها همه CEK RTE م بح تسد ردار > ماخدراد تسار تسد تك صف

 و لوص#) هل. رط یراکنا ماهفت سا رد طاح د رفع عرا ۲1

 هژا لوص نوت ی ؟احرا اوهدلا غاص ی ردراوكالاعا EE ای9ردق وب هک راب ددد هر واوا ر

 هک نیس» ۳ رب یدیدرارفا 1 A5 RE اط: ءامر هج رمد کالا لوص ۰ ٩ رار دد ۱

 # ت دهد یت ِ ار طفاب * تففسیژورودد رف دا ظح هک نا را *ر دمو رک لضصف لهاایاد

 یاب یزور )لر دء و ها ۱] )ازاد هک سام ببص) ها دی دا كلا ظوی دف «اا 1 حس

 تخاس) ردباغدرفهیضاما یک د )ردياوءھم م Ek ےس ( رد هسا na قزر هل .la سا

 ین

 ( ندنظل )



)۰۰۷ ( 
 یدنار بیص هک هش لوا(تش لوصح)ردکع دیدنار ییصاح یدلبا نمد فف ندا

 م ددل یضما تاودو تع او ررو تایضاا دمدا یدرونک هذوحو عد یدلبا اد قزرو

 رس ےہ هک تسار یهک لسم ناهاشداب تیهص)# هفطاالم# ردفیطا ردعقاو تخت هنر تخ

 یسوفر و5 شاب هکر داس هب دس كابا ت 5 ےصن هراهاشداب (بک رت لوصح)*رزدم او درادن

 یاد هچدحود* یوات*یدی مردو ر اس ده و هلو! قوخ كاواه نعد هوا یرز ز دیماو

 لر ییادخ ندا لیفت ردلعاف مس دحوء# شرسر یمن یدنه رش هح#* شرز یزو

 ندندب زی ر) ردعراضملءفیزبر)رداهد افیسانع«تاواسهدررب یک كلوب هج)ردنددیحوت
 یرردعت رددبعم هاب هدانعم نیش شرز )رلیدابا اطخ رشد ندر ) ردکع د نبسهک ود

 یبعق كنو ندده ) رد طا د رقم عراصءلءهف یه ) هيا یدنه ریش ) ردشیاب رد

 ها لولا هنغاا تبتبت هبهسوک نالوا هدوم ( تش لوصح ) ها ق
 ردربارپ قتوط علفهرزوا یشاب هاکک ودلام هنغانا نعد هن نیسانوط میل هرزوا یشابو هن نیسکود

 ساو دیحوت داش ر تسد ر# سک زدشام شسارهو دیءا*روترپ ندنول هلو رون وس ندنا هل

 ردربخم هم ما لرد هک زر نحو شو ) وقروق تعارف هه لرم ہک كناهساره

 ل دحوم (تش لوص ع )رد هلا نعم طقفهدرر یک كاوب هلا سب واو )ا د مو ه يمال دږح و تدا )

 یرورسو لعد س نادر

 راویساحرودب ماند هسوک 4 ویس اورپ ویسوقروق ند هنیک هن یهدزالوای اره دیه نه

 # هد.طا ۷ دا وای د.ءا ندادن هک هلو ی لند ےس مک هز ى یاد هرژوا كنو دیح ول داش )

 ن ھ نارا رطیوح نلصء تو نا :اواوش نوح یار ۷ :یحهو تنا راك عفد رهدزا« اشداب

 یے ) ردتفاضا هئاوعةم لرد صم ناراکعس ۷ *دنور یطاق شد یار قح مهخود

 ءجت ادانولو فااو ندندراوخ )هتان یک 2 "| ناقردیبی ا و رو

 ردتفاضا هنو ءم تالعاف م ہا یفاضا دارا ط ندندب وج ردږک ر ف صو یوج ت لصم)

 یربخ یددامو))ا E ادام هنگ و)یربخ یدعدامو ادم هاشداب ۲

 كابا عف دییاط رال ظ هاشداپ (بیکرت لوصح)زرید رب هک هجسراذ)) رد هب یسک نارارط
 مفد نیرر طن دعا خ لدا 9و رسل ها ول رایلناو ¿ ییعبردن و کان

 قاهنم هتءهدرش یعب ردنوحما تمروک یلاوحا قلعتم هتل صد كرارارط یضاقو ردنوحا كلا
 یکیایضار هح رک ره ردنوگاكءروک هلعرشود ردمزال هز هزارط نع ردنوحا كءروکی روما

 زالاق جاتحا هتمو-صخ هرکصندقداوا یطار هنقح سکره ارز را رک هنک وایطاق مەخ
 ا هی )ردعقاو دور یک طار یطاق شس زا مصخود ز کک ره هد هنشسل صر

 قحوح * هعطق * ردک یطارا یسر هسردیک یضار یسیرب هکلب راع ہک یضار ند

 ردردصهندخاب هلعافم هناعم * یکتلدویروا كن هک 4 ف طاب# دادد اب یک یتاد هنناعم

 ردکعد رک باغ درفم عراضم لعف دیاب)لدی ات فرحاو)رارّتسا فرح ی )نا فرح هک)

 فص و روا ت dv ]:>) ردە سانعم هیات طفل ن هه رک ) ردا وتم هر د صم نداد ردعقمر فطاب)

 راطیلکو دکر سوما السا د)و دص میز او ) تنا شو هم

 فللا هک نيسرولس هناعم هکنو> (تد لو صع )ر دک ء٤د یناراط لک وکر دصء قفرحاو) هسا نعم

 یلصاح هوا هلرغلراط لکوکو هذا یجشاوص هک ردکب كمرو هلةطا ردکر ک كمرو ینقح

 ف طع هک تاد)ندکبا دا هلبا هل داش و ه راد ردك كما ادا هلءهرو تعالم یسان قوقح

 شایولطاب هدانزنیید هلباطخ یاهدیروا یروا یکتناد و یابوتوط دیفاک "یرواو بودبا
 یداد یکنتادبو یداد یروا كنج هک 4 نداد فطاب نود روصت نعم جد هله>ور و

 لعد سنا در



 یر

 یروم.در

 شیا یوک قبژر یوق بج نیبد هلا هردصء یاب یکیا لحاد هبیپک ر فصویکیا
 | * یک:هره در ورا هفت * افن تم رک دراز کن رکا جارح # هلع هللا مع

 یک هرسدره)رد هنساتعم كد ا هدنوب ہل کف كزاترواک ,دیایطا ند ب.طد باط ردردص تاہط

 عج تراش نت دار دا نوعا هیفافو نزو ترورض قفصو قوصوم رد هبناب

 -ِِ ن تدیط ییارخ (O ۳ کد لوصح) نایکنهرس ناد ره ییعب)یدنا تام

 ۱ ا ج ردیعرش قح ارز رواا هلی ره ینآ ندنا یکهرمسد حدی ا دار طاخ یاّفصو

 و ی E هشدار اف داد E یشرب نا دن دار سک همه # هب اط ء#: دال اراک |

 و ۲ من ز مه هک هل طاط كم اقاما ,e ید رواوا )2 کج ۷ یش اینید كس کره

 ار ج دروخ توشر هک یضاق* تد#*ر دنوصا تر رب هدر شو هدیشر ر واوا

 راز هزبرخ ) ردزاج هعصو هسک هدارو) تیحاصم فرحا تو شر #راز هزب رخ هدوترهنزا

 ردکعد یا نوا صا ردا ندنزک قل نواق نعد ) ردیک راز هل لورا راک

 تباث قالواق نوا نوڪ هیادا لکا راس> شب هلیه رط توشر هک ی ضاف (تب الو ته )

 مد صز 0 دره و دن ه و هک دن هح یراکب زارع, * هب * هفیطا * ردنا رعد تودآ

 ند زاکبات داره هدنو )ردردصم او را لا« اود ر>افو قسان ی یراکب *یرارا

 تویالا هوت ف ند ۹۹ هو هک هبا هل ندانز ه.عق رد (تیئرت  لو-صحر) هلرماق هن رد ردایز

 هداو.رم نعش ردا هوت رورضااب ردکلامهب و کات ةا بز ورا ارز ردرداق

 ست رداء ردم ارزردلکد رداق هکعحا قاخن نعل رولب هیلیاه ھه هسا أ هب و ر ندارازا ناخ

 دناوت دوخرمد هک * تسادخ هارد رم مش نیشن هشوک ناوج * تی #ردرورض یسلبا هوت

 هددشوک رد, دکر فصو نیش شوک رزد هناش نیل هس و ڪڪ ¿ن ن اوج* تساخر دشوکز

 را نالسرا هبا هاب تفاضا ردرمش د ره لضا)ر دج نم ۳ دره ریش)ردکع د یکرتوا

 فرا رک ندر ادم عارمعءردکعد رداهبو ناواه د ییعاح رای ؟نالسرا د

 سدرد: د> و فرح هرم ۵ ) لسو فرح هزر مهو)تد>حوفر > اید دش وک )دک نت ِ ادادوخل لو

 نیشد هش رک (تد لوصح )رد هنسانعم اخر تساخرب) شارا سهم هرزوا یساطحیکسا

 رایتخا تارعو را باغ دقت بوک نداوهی جد رد د مرش ثتیاو ادخ ناوج

 هد هشوکر سد رداکد ردأق اف کلا م ايو ند هش وکر دوخ ارز ردرا ندکحر 11 ناوج ندا

 تسرروک * د رهراب تو E حس اوج ag یسامروتوا

 تسدرعد د ) ليات فرح هک ) هس اب تخم ناوج * دارمح یر ك 5 ت.غر

 ور رد دنسانهم لی تیر رد کر فصو تضر ی هنا تبغر

 (تس لوص>)ردکعد زامهلاق ندندی رم باغ درفم لیفتس ین لعف درمخ ار ےک

 نابا رمهرپ نکدا بااغ یتوھ شو یسفن یبعب هبا رمهرب ندنوهش ار وج مک

 هک زاها اق نعد زال هدع بسم یی هک ردرورمم رما ریهرب هتف طو تردق یب رب ارز ردزه

 1 ES نادنجهکد زدی هراز ک> ۷ تھک <+ لوا بکر شيا عورشانر

 نرد درادن هر ۹ ؟ رکارور ادب رکم ف وع ! دازآ ارک 6 دنمور و لالي تا هدبر دا یاس

a>ا هزات اب دوجول نه هک مولد یت ءووو تسایعم یخ د اریکد رھ ا  

 تفص ناو ت سا هزاتتقو هم هردو تسا یرمج نزا E ارو سو ہد رھ 1 نا آمدم ی اکو

 یانهرداهد اقا ییسانعم تارو ارز ر-کع دییما رومان هباح رومان تحرد*تس)اک دازآ

 للم هر ( رداوخ دم یدنک نکا لخد هر دنا رم فن زال ز0 راداب و روهه یسمزال



CE) 

 هل.ظ ار قبا هڏ کک دنا دلو دا تنش تاذا دنهو)ردشء رب ارز ردگعدیلشء هدول

 ید:عنیىدیدنلوا هدابز نوعا هما ایهواو ررعد دهر نعد رداکد دوهع» لایعتسا رس واو

 یلاخ ندهجو شود دنمور و روراب عب )ر دعقاو روراب هتنرپ دنلب هد هح ضهب)شابو
 هدلاح ماعم ذرات هرشنک) هساتعف لودی تادا روو)رار د اعطا جاراپ ارز لکد

 تفكو )ردااؤس هدهاک مدنوب رد دنسانعد هوم هر ) ردکءد ردقوب یسهرگ کول لاح ردعفاو

 هتخرد ره) رکن فرحاو ندحو فرحاو)رد اھ یصاح هدنوب لخد)ناوج هل دعبام

 هدتقو) ربدنف زالوا ل صاح كنخردرره ارز)رد هلت رط هغاابم كلبا تابا نیعم لخد
 یر هل ید ءارویب کل هویتوکس تارا < ءازو یصق كد عرب )تدحو فرح ابی هاک )رد هلو

 رد هیلاح لج ا دازآ تفص نیاو)ردعسق ندیضطام لوف روم شلوص لوکس

 یادخ هک تخرد رادعانو رومان ردقوب هکرلیدلبا لاوس هنیرب ندا کح (بیکرت لوصحم)
 نکیغو یلصاحو یشع هورسالاررید داژا هش ر ج دنعورو روراب ردا: ا قلخ لات

 یهاک هکر دراو ققومولعهو یلعاح نیەم كن ر ره كرلتخرد هکید د ےکحردتکح ەز هدو

 رد 3ول یس هند چ ندو كورسو هد یعارب هلی دع یه اکو ردهزات هلدوحو لصاح لوا

 هک دن لد درذک ی دع ار # هعطق* ردیتفص رهدازا تااحو هک وب لاح رد هژات هدناقوا حجو

 دعارو) یک ر مص لوعفم كهنم لد # دادغبرد تشذک دهاوخ هفیلخزا سد*یسب هلج د

 نعل ردیسا كطش هددادغب هلجد ) لیلعت فرح هک )قفص كنەكآ درذک یو )یح رم رغ

 ردنوه ص ی سا هلج د ) رامزقوچیسب)ررید هلج د هددادغبامارار د طش هدر یربغ هنغهر ادا دغی

 تلودیاهلخ رخا 1 هکر د هللاپمصتعم دا مهد لو ند هةیلخردکع د هرکصن د هفیاخ هفیلخ زا سد )

 رود بولوا عو رھ 5 تفالخ نداد هرکصذ دک دلبا لاله ینآ وک الوه هک رد هب سابع

 نیطالسءاد- | هددادغب الدم یداشاب هک اا مکح راهاشداب هربره ییعد یدلبا روهظنیطالس

 یهلآ ناخ لآ هرکصندنا شابارف هرکصادنآ كد هننامز یلنوبققا یدلوا اح 8
 دادغررد) ردهتسانع» نتشذک هدنوب تک نوار دنم لد هتمایف یر کوشو تاو

 نالوا ینافبولوا قابو تبات عد ۲ ۳ هی هثسد لوا(تس لوصح)رد هدنرب دقت ۳

 نددادغد هر (ےڑ رعصتعم اخ ۳ قوح هلحد ارز دانا بلق قلعت ی ید ےل ! لکوک هر هنس

 كس مت ملک د قبال هبات اد 3 دهد :کح >وص ر ةااب ناو نارذو فنی درسبپک

 لوح دیار تسدز ترک *رلابالا ,۵اندنرلفدلوالصاو.دا رھا اظراشلیا لاها هدف

 رددیعم هتسد هدام ناطخ ءا ت رک * دازآ ساو سسوج دیار تسدز ترو ا

 دم یدک د لا بل یو ۱9 لای دیو ل ام)ر رد هدنر دهن تسدز

 هدرولک ندکلارک ۱(تد لوصحم)هدیارعا ردیک یکلوا ینات عارصم ردبظفلع رک یربخو تنا

 ۹ یک كنود رارب هسا یر ره هکر داوا یتعارک كنیجاأغا امرخ > لوا ع رک یکی اغا اھرخ 2

 هدازآ یک ورس یراب ۵ اک قلوا مر کندکلا یکی افا ام رخ رک او زدکر که هسارب یربره

 نیس هلن 7 لوا اس نداد قادت هدئس ی ییدداوا دازآ ندر و را ورس قعد لوا

 سکو د * و یا نيد هانا ان دازآ یک ورس

 کا بد کر لوصح ) د ۳و OTE 9 رر تشاد ا ددر رس و داد ره

 یداوا ام هلام هک رد وا یرب راپ دنک هلرمدح نسو رلردلبا رو رلءداوا لک

 دن سک # هعطق ٭ ىدا ل ۶ هل حو ءو یدلوا كلام اع هکلوا یرو ی ءدو و

 و۰ تدارو ( هسا ت لاف ليغ * دے شوک كا برد هک * ار لس اف ا

 ییعدرسنا در

 ست ارشدر

 یم در



) ۰۱۰ ( 

 تب ءرد) زواوا لیقتس ق لە سد رددیتم هدشوک هدائعم یی فرح هن)ناب فرحهک)

 لیګ لصاف هریک ( تب لوصح ) ردهجار هلاف لی ع ریعط نیش شزتفک هلص فرحرد)
 لضف یلصاح هتل رابایس کا درد نویع ین مهد هيس رود هک بوس دع كلا هک نحروک رو

 دشو ورف اه بع شهر ۲*دراد دنک دص ود ی وع رکر و#هد هسی | لضافر دفن ره ناار س برع لع

 ییزو بیکنا كىر 1 ر رکااما ( تب لوصح کک تاداورف) تدحو فرح اب یعرک

 اک تاک مات # باک۔ ۱ هغاخ٭) ردیازتس یب ورع عیجیناس>او یمر کس رواوا یها 3 و

 ینا هراعتسا ق درطد نامدعم رعشزا تسااقل*وم مر هک نانح لح ی رد ناعتسل لاو

 تنوا بل را دم عود رمان ندناب لاععتسا رداوعقم ما زن نان ایت لا | دم هل هلل او * تفر :

 نکس سپ هک هیاروم)هدبانک عیج مپ هلج نر رد )رد هلل هدول رار د نادت سم هره ےک نایا :اواباط
 ۵. هم ال نام دعم رەش ردکعد ناقل وم ت داع هیم ال نا * و .ےسر)راث مالا لوت هم رلز ف ارصح هاب یرورسو لدي م ی ی دز

 اک( ٹکر رت لوصح)رارید غغف بو د اعط ههر یعشرب ردردصمندنالیءفنقعات)

ASما هل.دب اعا ا هدیانک ردب ول طء ندا نوع ٣ا رد یاعت هلا نا ءو یدلوا ماع  

 یارعش رد ون اف كن" ۰ ع د3 نع! رد داع كه دعتم نیعا"وء هک نیلجت |هدبانکم چوب یدلوا

 مد ق ییزوس هسک ھم زوس ید یداوا عذاو قفلت هلی رط هراعتسا ندراءّسا لابم دو

 شوروی هلوبهدنناماقم یر رح هکت ردنب بهرتنو یظا نالوا عناوهدنوب هکلبیک ینددناقرلررمغ .

 > نهک *تبد* ش بهزاد ه س هجا د هک ِ منا دیلقت هرلن وب یحاص هبرصلا ت تارشعمو ۱

1 

| 

 E شاو> دقرخ نهک ا تمراع همتا هب* نتسارم شیوخ |

 ںواع یس هف رخ یکسا كني دنا یشک (ت»س لوصح) هاج تراع دماح)رد دری اتو كو

 كيك روباع قاما یا كدا یلصاح ردکب ندکتسا ندقاخ ییراع ۸.اج یسالا حالص ۱

 یا تر , هلبا ۵ رخ هنهک یدنک ییساتع ثالوا عارمصم)ردکب ندکیک نی اب تراعکالا

 سال ق نیز یو لوس هدابز هتد كعد ردهدنربده" ش وخ هقر > نهکب مود شاخ و بول د کیک

f |ااع#ر دک مرد ؟  EEEناب وتلع ندنارنار حد هک وکو "ربغآ تدطو تسرکنا ترطیدوعس  

 نک او تسن نادنم د رخراک ن :دروخهد اف بع رجدودو ندرب هدوهب عامدز دک ددرکزا رکزا "رد ن رد نعط

 و رد رک هنگ هدیشوب تدنات ارد نعم یورک نالد بحاضنشوز یآرو
 لولم بطاح عیطات متهم 5 تفارط دا سل 2 نڪ صد مت یو رادو د تا وطن E رام تیر

 فصو "رکنا برط)ادنیمو ردرهیمال ید« راتفک بلاغ*دنامن مورع لوق تاودزاو دوشن
 ردکعد ی دیا ادیب وی رابوق برطیعب كلا ادب و قعریوقندندبمکنا) اد"یعربخوردیسکرت
 باطردردص؛تبط)رد کر ت فصو بمآ تبطو) راذابا اطخ رلتریا ذخا ندت راکت :ا)

 اطخرلنداذخا ندنتهمآ)هنعان»« قمردشرف ندندپ رممآ)هنسانمكلازوک و كالءا ند بیطب |

 یاه هظد

 رخ

 یرورسو ییعدیسنادر

 ردیدیگرت فصو یصاح ردءج تادا نونو فااو)ردکعد نسارمصد رظن هتوکو)رل دا ال یدورمو یلءد من ادر

 ینیداوا ریما تبیطو مکن برط )ید یراتفکی د هلتلعوب تاعند )صیصخت فرحارو) ۱

 زفه هدوهب ( عامد زغم ) نا-م فرح هک )رواوا زارد ییعط نابز لرل زسنرمسص+ ندنهج ۱
 رد هاو يمال هدوهب غامد ۰ رغع) ردغاب ار نرو ی زر سانعم ید هدن و

 ۵م« ال هد افی غارح دود ) ردترابع ندکیج > كماهرب لطابرد" یلوعفم مدسعء SS رقم (

 ئأر ) ردلوعفم مدقم كندروخ دو د)راربد هک اباتاقوا عی ضن ہربل طاب ی ؟ قیاسرد هنا و ۱

 ناشارد) ازار د هیمال نح“ یور) تة ص طدار فرح هک )رد هیم الو هجاسنالدبحاص نشور

 ردرا هاب یفاشیاههطعوهرد)ردکعد هبااق نع دنا هدیشوب) هنسانع اب رد هلص فرحرد) |

 ( رد )



) ۰۱۱ ( 

 راب ع فالس )هلص فرحرد) عج تادااهو) هنسانعم ظعو ردد ردصم هظعوم)وحا رذ) |
 نصت لت یوراد )رار د هکلبا یزید هلنوکس كمالو یرسک كبس تالس-) هبنا |

 قفرحزپ )زرد هنلاب جوک ده هاب تئار طظ دهش ) تبجا ص ءم فرحاب )ردر هاب

 كن دعض ( تیکرت لوصح ) ردکعد شمردشرق باغ درفم مسق ندیضام دتعما ) دیک أت

 هل ییبدلوا هو یعالک كن دعس كرا زمقربصدو رع ت تبیطو رد ریکنا یرط یتالکرتکا

 یکبا الفع كم هداف غارح دودو كليا هدوهب عامد نفع هکر واوا زا رد یرلنءهط ناب |

 هک لاق ی یهجوتو یرهاظ كز وس هک هتنشور یار كرللد بحاصاما رداکد

 برو بکر یا اک یکر هوج ین نها ردنیکج هترابع تالاس نسوا راتیصت یکرو اف

 یعبط كبطاح میکان رد_ثمردشرق هلتفارظ دهش ینسوراد یبآ تحصن ید رد غاب

 ۳ تععصنام * یونس * هیلاق مور ۶ ندلویف تلودو هيوا لوام |

 نژو ترورضردش دوخ یاج ) یربدع دوخ یاح * عدرب رسب نرد یراکزور#*
 تدحو فرحا یراکحزور ) ردسعحار تے صن ریط یدلوا لاصياو فدح نوحا |

 ردکعد لدتا مدرب) ردکعد هتاغو هدح هلص فرحاپ مسب ) تحصر د ینعی نرد)

 هتاغو هانح ۵۳ :عصذ وہ یندر_ ید یامزر كدابا دلع نیر , (ت لو صع )

 نالوسزر * سک تیغر شوک, ر ¥ كدروچک ر £ نرو تدمرب یل صاح كدتلبا |

 هلا EE شوک ) هلا ص ف رحاب ) ردنعصن ىٰلعاف دا * سو غاب ماب

 ردیج ربخو یچللا لوسر ) رد کلکید هلابغر دارم ندتبغر شوک ) زد هیمالو
 ردکعد نا س ) ردربخ ماب )رد اءاف ییعع لوءف رارد هب یجرونک بودایارمخ ی یی

 هلتغر هبوک یب هسرلک هنبخر شوک تل هسهک منه ص) من .Re يا
 رد کمر و رخ هغر زوارایج ربخ ارز هم: رگ مزال هنس هکاب هس رہلکل د بودیشدا

 ییرد ( ) عالبلالا لوسرا ی-ءامو) ارز لکد مزال كمردعا لو یا نالوا مزال |

 * هعطد * ردلكد قعردنوط قحا رد ربخ لا صا نامه نالوا بحاو هنرزوا یحربخ

 یادانم ارطان ) ادن فرحاب * هبناکل رفذتساو فئصل|لع * هج ر هللاب لس هو ارطااب

 | لف مال نوکسو یک كبس لس)ردعحار هزاتسلک بانک مع هيف ) هرکن ینه هدوصعم ريغ

 نبع دیتا ندلاس ڊ لاساما ردشنلوا قذح اعا هرمه ند لسو لمس رد طاح در رها

 نب رد-ثعسود هلل هر عن ضەل رد هثساتعم نما هللاي ) رولوا شخلوا قذح اسایق لءقلا

 ردفوطعم هلس رفغتساو) ر دقلعتم هتج ماب و)هلس) فصل لع)ر اس لومف ذج )هام |

 نالوا ران هناتسلک باتکیا (تبب لوصح ) ردعجار هبناک ریصو) قلعتم ءرفغتسا هبتاکا )
 كتو بلطاو * هللا بلط نارفغ هننناکو هتسانچر هفاصم ندیلاعت هللا ندا هعلاطمییعب

 د ر یعا لعف بلطا ( فطع فرحواو * هبحاصا انارفغ کال دعب نم* هب درت رخ نم

 رک ذع درفع عراضم لء دیر ) هدربخ نم) ردعلعتم هلطا كل هنل)ردکعد هلا بلط بطاح |

 ك اطا ردقهرب انارفض كلذ دعب نم) رد هدیرت یر. دقت ردشلک نوحمالع تیوقناب 4) بطاخم
 أ a ېک نالوا رظان هناتسلک یا ی د((تد لوصح )ىح رص رغ هبحاصل و )ر دیګ رص هب و۶

 هلا بلط ندادخ ییا ردک دارم هکر مخ هنره عد هلا بلط یرمخ اک د سا هک جد

 ۱ .در وسن حک هک هوا مولعم ) هلا بلط نارفغ هنکلامو هرحاص هرکصتدیلطو لاوسولو ۱

 ۱ ارز لکد عت هاو هدنر جم هلا لس سرچ فرح اما)رد هلل لس هد صول و رد هنلاب لس هدلوا تان

 نلعهتس یی ردلاس فرج یجچوا هکر دن طیب رحم و هک رولوا نوژ ومان هوا هل وب
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